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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a 
unui program comunitar multianual privind protecția copiilor care utilizează internetul 
și alte tehnologii de comunicare
(COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0106),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 153 din Tratatul CE, în temeiul 
cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0092/2008),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și 
avizele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen, al Comisiei pentru cultură și 
educație, al Comisiei pentru bugete, precum și cel al Comisiei i pentru afaceri juridice 
(A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Vor fi în permanență necesare acțiuni 
atât în ceea ce privește conținutul potențial 
dăunător pentru copii, cât și conținutul cu 
caracter ilegal, în special materialele 
pornografice cu minori. Același lucru este 
valabil și în cazul copiilor care au căzut 
victime comportamentelor dăunătoare și 
ilegale generatoare de efecte negative la 
nivel fizic și psihic, precum și în cazul 

(4) Vor fi în permanență necesare acțiuni 
atât în ceea ce privește conținutul potențial 
dăunător pentru copii, cât și conținutul cu 
caracter ilegal, în special materialele 
pornografice cu minori. Același lucru este 
valabil și în cazul copiilor care au căzut 
victime comportamentelor dăunătoare și 
ilegale generatoare de efecte negative la 
nivel fizic și psihic, precum și în cazul 
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copiilor care sunt ispitiți să imite acest gen 
de comportamente, făcându-și rău lor și 
altora.

copiilor care sunt ispitiți să imite acest gen 
de comportamente, făcându-și rău lor și 
altora. 
Eforturi deosebite ar trebui depuse pentru 
a găsi soluții care să împiedice 
propunerile deliberate, adresate de adulți 
cu ajutorul tehnologiilor informatice și 
din domeniul comunicațiilor, de a se 
întâlni cu copii în scopul comiterii de 
abuzuri sau delicte sexuale.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmărește adăugarea, cu deosebită relevanță, a fenomenului de 
manipulare psihologică a copiilor („grooming”), în dezvoltare, în conformitate cu definiția 
formulată la articolul 23 din Convenția Consiliului Europei privind protecția copiilor 
împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale (octombrie 2007).

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Acțiunile ar trebui să împiedice 
transformarea copiilor în victime, prin 
amenințări, hărțuire și umilire prin 
intermediul internetului și/sau al 
tehnologiilor digitale interactive, inclusiv 
telefonia mobilă.  

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Programul instituit prin prezenta 
decizie ar trebui să urmărească 
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elaborarea unui pachet educativ destinat 
personalului didactic, constând din 
materiale de formare (manuale, 
prezentări video, jocuri interactive etc.) și 
instrumente pedagogice (documentație 
destinată corpului didactic, portal internet 
cu exerciții etc.) care, conceput fiind să 
răspundă cerințelor naționale specifice, ar 
trebui să recurgă, printre altele, la cele 
mai bune practici ale diferitelor state 
membre și să integreze celelalte 
componente ale programului.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Programul ar trebui să sprijine, în 
mai mare măsură, dezvoltarea și 
coordonarea oficiilor naționale de 
înregistrare a domeniilor internet, pentru 
a permite identificarea rapidă a originii 
conținuturilor dăunătoare copiilor.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În sensul prezentei decizii, prin 
"copii" se înțelege orice persoană cu 
vârsta sub 18 ani.

Or. en
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Justificare

Prezentul amendament respectă propunerea Consiliului. În vederea unui acord în primă 
lectură privind programul, ar trebui să se clarifice conceptul de „copil”.

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a se atinge scopul general al 
programului, se abordează următoarele linii 
de acțiune:

(2) Pentru a se atinge scopul general al 
programului, se abordează următoarele linii 
de acțiune:

(a) reducerea nivelului conținutului ilegal 
și atacarea problemei comportamentului 
dăunător din mediul on-line;

(a) asigurarea conștientizării la nivel 
public;

(b) promovarea unui mediu on-line mai 
sigur;

(b) lupta împotriva conținutului ilegal și 
combaterea problemei comportamentului 
dăunător din mediul on-line;

(c) asigurarea conștientizării la nivel 
public;

(c) promovarea unui mediu on-line mai 
sigur;

(d) stabilirea unei baze de cunoștințe. (d) stabilirea unei baze de cunoștințe.

Or. en

Justificare

În vederea protejării copiilor, primul pas necesar constă din îmbunătățirea cunoștințelor din 
domeniu și din îmbunătățirea gradului în care copiii, părinții, profesorii și toți operatorii 
conștientizează riscul și instrumentele, pentru a evita comportamentul expus la risc.

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) evaluarea proiectelor propuse în 
urma cererilor de propuneri de finanțare 
comunitară în care contribuția 
comunitară estimată este egală sau mai 
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mare de 500 000 EUR;

Or. en

Justificare

Pentru a asigura evaluarea corectă a proiectelor propuse, prezentul amendament include 
evaluarea proiectelor în procedura de comitologie.

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Anexa I – Introducere – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul programului este să promoveze 
o utilizare mai sigură a internetului și a 
altor tehnologii de comunicare, în special 
pentru copii, precum și să combată 
conținutul ilegal și comportamentele 
dăunătoare din mediul on-line. 

Obiectivul programului este să promoveze 
și să educe utilizatorii, în special copiii, cu 
privire la o utilizare mai sigură a 
internetului și a altor tehnologii de 
comunicare, precum și să combată 
conținutul ilegal și comportamentele 
dăunătoare din mediul on-line.  

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Anexa I – Introducere – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul global al programului este să 
promoveze o utilizare în condiții de 
siguranță sporită a internetului și a altor 
tehnologii de comunicare (denumite în 
continuare „tehnologii on-line”), în special 
de către copii, să promoveze dezvoltarea 
unui mediu on-line sigur, să reducă 
volumul de conținuturi ilegale diseminate 
on-line, să atace problema 
comportamentelor potențial dăunătoare din 
mediul on-line și să asigure conștientizarea 
la nivel public a riscurilor și precauțiilor 

Scopul global al programului este să 
promoveze o utilizare în condiții de 
siguranță sporită a internetului și a altor 
tehnologii de comunicare (denumite în 
continuare „tehnologii on-line”), în special 
de către copii, să promoveze dezvoltarea 
unui mediu on-line sigur, să reducă 
volumul de conținuturi ilegale diseminate 
on-line, să combată comportamentele
potențial dăunătoare din mediul on-line 
(inclusiv manipularea psihologică a 
copiilor în scopuri sexuale și hărțuirea 
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aferente mediului on-line. electronică) și să asigure conștientizarea la 
nivel public a riscurilor și precauțiilor 
aferente mediului on-line, precum și să 
elaboreze instrumente educative pe baza 
celor mai bune practici.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Punerea la dispoziția publicului a unor 
puncte de contact unde pot semnala 
conținuturile ilegale și comportamentele 
dăunătoare din mediul on-line. Activitățile 
ar trebui să asigure faptul că aceste puncte 
de contact sunt eficace și vizibile pentru 
public, se află în strânsă legătură cu alte 
acțiuni de la nivel național și cooperează la 
nivel european pentru a rezolva problemele 
transfrontaliere și a realiza schimburi de 
bune practici.

1. Punerea la dispoziția publicului a unor 
puncte de contact și linii telefonice directe 
hotline unde pot semnala conținuturile 
ilegale și comportamentele dăunătoare din 
mediul on-line. Activitățile ar trebui să 
asigure faptul că aceste puncte de contact 
sunt eficace și vizibile pentru public, se 
află în strânsă legătură cu alte acțiuni de la 
nivel național (în special cu unitățile 
specializate în criminalitate electronică 
ale poliției) și cooperează la nivel european 
pentru a rezolva problemele 
transfrontaliere și a realiza schimburi de 
bune practici.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Promovarea cooperării și schimburilor 
de informații, experiență și bune practici 
între factorii interesați la nivel național și 
european. Activitățile vor avea ca scop 
îmbunătățirea coordonării între factorii 
interesați implicați în combaterea 

4. Promovarea cooperării și schimburilor 
de informații, experiență și bune practici 
între factorii interesați la nivel național și 
european. Activitățile vor avea ca scop 
îmbunătățirea coordonării între factorii 
interesați implicați în combaterea 
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distribuției de conținut ilegal și a 
comportamentelor dăunătoare din mediul 
on-line, precum și încurajarea participării 
și angajării acestor factori interesați. 

distribuției de conținut ilegal și a 
comportamentelor dăunătoare din mediul 
on-line, precum și încurajarea participării 
și angajării acestor factori interesați. 
În special, activitățile încurajează 
împărtășirea datelor la nivel internațional 
și elaborarea în comun a ideilor la nivelul 
guvernelor, organelor de ordine, hotline-
urilor, instituțiilor bancare/financiare/de 
cărți de credit, centrelor de consiliere în 
privința copiilor supuși abuzurilor, 
organizațiilor de ocrotire a copiilor și 
industria internet.
Un grup de lucru UE și/sau internațional 
s-ar putea întruni trimestrial, pentru a 
facilita împărtășirea datelor, a experienței 
și bunelor practici între părțile interesate, 
inclusiv punctele de contact și hotline-uri, 
organele de ordine, reprezentanțele 
guvernamentale și, în special, industria 
internet.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Intensificarea cooperării și schimburilor 
de informații și experiență la nivel 
internațional pentru combaterea problemei 
conținutului ilegal și comportamentelor 
dăunătoare din mediul on-line. Activitățile 
vor avea ca scop îmbunătățirea cooperării 
cu țări terțe, armonizarea abordărilor 
folosite pentru rezolvarea problemelor pe 
care le reprezintă conținutul ilegal și 
comportamentele dăunătoare din mediul 
on-line la nivel internațional și încurajarea 
creării de abordări și metode de lucru 
comune.

5. Intensificarea cooperării și schimburilor 
de informații și experiență la nivel 
internațional pentru combaterea problemei 
conținutului ilegal și comportamentelor 
dăunătoare din mediul on-line. Activitățile 
urmăresc îmbunătățirea cooperării cu țări 
terțe, armonizarea abordărilor folosite 
pentru rezolvarea problemelor pe care le 
reprezintă conținutul ilegal și 
comportamentele dăunătoare din mediul 
on-line la nivel internațional și elaborarea 
unei abordări coordonate în ceea ce 
privește diferitele baze naționale de date 
în care sunt colectate imagini ce prezintă 
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abuzuri asupra copiilor, precum și a unor
abordări și metode de lucru comune.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 2 – punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Încurajarea și sprijinirea furnizorilor 
la conceperea unei indicații comune. 
Acțiunile urmăresc încurajarea și 
sprijinirea furnizorilor de servicii internet 
la conceperea, cu titlu de instrument 
normativ autoimpus, a unei indicații 
comune „conținut nepericulos pentru 
copii” pentru paginile de internet care 
dau acces la servicii de tipul  „conținut 
creat de utilizator” controlate de furnizor.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Stimularea implicării copiilor și tinerilor 
în crearea unui mediu on-line mai sigur. 
Acțiunile vor avea ca obiectiv implicarea 
copiilor și tinerilor, cu scopul de a înțelege 
mai bine experiențele și modul în care 
aceștia percep utilizarea tehnologiilor on-
line, precum și modul în care se poate 
promova un mediu on-line mai sigur pentru 
copii.

3. Stimularea implicării copiilor și tinerilor 
în crearea unui mediu on-line mai sigur. 
Acțiunile vor avea ca obiectiv implicarea 
copiilor și tinerilor, cu scopul de a înțelege 
mai bine experiențele și modul în care 
aceștia percep utilizarea tehnologiilor on-
line, precum și modul în care se poate 
promova un mediu on-line mai sigur pentru 
copii. Participarea acestora urmează să 
survină regulat, în cadrul Forumului 
european pentru drepturile copilului.
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Or. en

Amendamentul 15

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Asigurarea unor puncte de contact unde 
părinții și copiii pot primi răspunsuri la 
întrebări privind navigarea pe internet în 
condiții de siguranță. Activitățile vor viza 
„responsabilizarea” utilizatorilor în direcția 
realizării unor alegeri responsabile și în 
cunoștință de cauză, oferindu-le acestora 
sfaturi cu privire la informații relevante și 
măsuri de precauție care trebuie luate 
pentru asigurarea siguranței în mediul on-
line.

2. Asigurarea unor puncte de contact unde 
părinții și copiii pot primi răspunsuri la 
întrebări privind navigarea pe internet în 
condiții de siguranță. Activitățile vor viza 
„responsabilizarea” utilizatorilor în direcția 
realizării unor alegeri responsabile și în 
cunoștință de cauză, oferindu-le acestora 
sfaturi cu privire la informații relevante și 
măsuri de precauție care trebuie luate 
pentru asigurarea siguranței în mediul on-
line. Acțiunile urmăresc ridicarea 
gradului de conștientizare a fenomenelor 
de manipulare psihologică a copiilor și de 
hărțuire electronică, precum și alertarea 
organelor de ordine și a organizațiilor de 
caritate, atunci când este cazul. De 
asemenea, punctele de contact oferă 
cetățenilor asistență la raportarea 
delictelor electronice la unitățile de poliție 
specializate.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Asigurarea schimburilor de bune practici 
și a cooperării transfrontaliere la nivel 
european. Se vor întreprinde acțiuni în 
vedere asigurării unei cooperări 
transfrontaliere eficace la nivel european, 
precum și a unor schimburi eficiente de 

4. Asigurarea schimburilor de bune practici 
și a cooperării transfrontaliere la nivel 
european. Se vor întreprinde acțiuni în 
vedere asigurării unei cooperări 
transfrontaliere eficace la nivel european, 
precum și a unor schimburi eficiente de 
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bune practici, instrumente, metode, 
experiență și informații.

bune practici, instrumente, metode, 
experiență și informații. În special, 
activitățile ar trebui să urmărească 
instituirea unei colaborări strânse între 
autoritățile naționale, poliție și punctele 
de contact. Se vor lua măsuri pentru 
crearea în comun a unei baze europene de 
date care să cuprindă imagini ale copiilor 
supuși unor abuzuri.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Asigurarea schimburilor de bune practici 
și a cooperării transfrontaliere la nivel 
european. Acțiunile vor viza promovarea 
cooperării și schimburilor de bune practici, 
instrumente, metode, experiență și 
informații la nivel internațional pentru a 
încuraja adoptarea unor abordări și metode 
de lucru comune și sporirea eficacității, 
rentabilității și gamei de inițiative globale.

5. Asigurarea schimburilor de bune practici 
și a cooperării transfrontaliere la nivel 
european. Acțiunile vor viza promovarea 
cooperării și schimburilor de bune practici, 
instrumente, metode, experiență și 
informații la nivel internațional pentru a 
încuraja adoptarea unor abordări și metode 
de lucru comune și sporirea eficacității, 
rentabilității și gamei de inițiative globale. 
De asemenea, acțiunile vor urmări să 
stabilească eficacitatea unui sistem de 
depistare a exploatării copiilor (CETS), 
un instrument elaborat în cooperare cu 
industria internet care permite organelor 
de ordine să depisteze delincvenții din 
rețeaua internet.

Or. en
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Amendamentul 18

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 4 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Încurajarea adoptării unei abordări 
coordonate în ceea ce privește cercetările 
din domeniile relevante. Acțiunile vor 
asigura un efort concertat vizând reunirea 
oamenilor de știință și experților angajați în 
domeniul siguranței copiilor în mediul on-
line la nivel european, stimularea 
cooperării și coordonării la nivel 
internațional, precum și stabilirea unor 
prezentări generale actualizate cu privire la 
activitățile de cercetare existente și 
emergente. 

1. Încurajarea colectării datelor la nivel 
european și a adoptării unei abordări 
coordonate în ceea ce privește cercetările 
din domeniile pertinente. Acțiunile vor 
asigura colectarea datelor precum și un 
efort concertat vizând reunirea oamenilor 
de știință și experților angajați în domeniul 
siguranței copiilor în mediul on-line la 
nivel european, stimularea cooperării și 
coordonării la nivel internațional, precum 
și stabilirea unor prezentări generale 
actualizate cu privire la activitățile de 
cercetare existente și emergente.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de decizie
Anexa II

Textul propus de Comisie

(1) Reducerea nivelului de conținut ilegal și atacarea problemei 
comportamentului dăunător din mediul on-line

30-35%

(2) Promovarea unui mediu on-line mai sigur 5-10%

(3) Asigurarea conștientizării la nivel public 45-50%

(4) Stabilirea unei baze de cunoștințe 8-15%

Amendamentul Parlamentului

(1) Asigurarea conștientizării la nivel public 48%

(2) Lupta împotriva conținutului ilegal și combaterea comportamentului 
dăunător din mediul on-line

34%

(3) Promovarea unui mediu on-line mai sigur 10%
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(4) Stabilirea unei baze de cunoștințe 8%

Or. en

Justificare

Prezentul amendament, prezentat în vederea unui acord în primă lectură, ia în considerație 
amendamentele propuse de Consiliu în cadrul reuniunii sale din 8 mai 2008.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei pentru un program european privind protecția copiilor care utilizează 
internetul și tehnologiile noi („Safer Internet - internet mai sigur”) face parte din măsurile 
europene de promovare a unei siguranțe crescute pentru copiii care utilizează internetul. 
Având în vedere că noile tehnologii devin din ce în ce mai răspândite, iar cunoașterea 
domeniului IT crește, copiii sunt expuși din ce în ce mai mult riscurilor de conținut ilegal și 
comportament dăunător ca, de exemplu, hărțuire, pornografie infantilă, manipulare 
psihologică, comportament intimidant, răspândirea de materiale cu conținut rasist și incitarea 
la auto-rănire, anorexie sau suicid. 

Conform Eurobarometrului1, 74% din tinerii cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani utilizează 
internetul cel puțin trei ore pe zi. Practic toți copiii intervievați au răspuns că fuseseră expuși 
în mod accidental unor imagini pornografice. Cifrele indică de fapt o creștere exponențială a 
numărului de site-uri cu materiale pornografice cu copii și conținut dăunător pentru copii, cu o 
tendință îngrijorătoare spre scăderea vârstei copiilor implicați și creșterea nivelurilor de 
violență înregistrate.
Fundația Internet Watch a raportat o creștere de 16% numai în ultimii ani a numărului de 
materiale pornografice cu copii. Baza de date Interpol indică faptul că cel puțin 500 000 de 
imagini pornografice originale noi cu copii sunt furnizate on-line în fiecare an, precum și 
550 000 de imagini privind abuzul a 20 000 de copii, dintre care doar 500 au fost identificați 
și salvați din 2001. Doar în Regatul Unit, numărul site-urilor web care afișează materiale 
pornografice cu copii a crescut cu 1 500% în perioada 1997 - 2005. 
Aceste cifre demonstrează în mod evident faptul că siguranța copiilor în mediul on-line 
solicită o abordare pe mai multe niveluri, care implică copiii, familiile acestora și școala, 
împreună cu operatorii din sectorul TLC, furnizorii, instituțiile, organizațiile de 
autoreglementare și ONG-urile. Este necesar un efort comun, care să vizeze dezvoltarea 
cunoștințelor și prevenția în domeniu, ceea ce va încuraja și facilita măsurile practice de 
raportare a unor asemenea abuzuri, îmbunătățind în același timp resursele poliției în materie 
de investigații.

Aceste obiective ambițioase pot fi atinse utilizând fondurile puse la dispoziție de Uniunea 
Europeană prin intermediul instrumentului financiar în discuție, programul „Safer Internet -
internet mai sigur”. 

Noul program prevede o finanțare în valoare de 55 de milioane EUR pentru perioada 2009-
2013, în scopul protejării copiilor care utilizează internetul și noile tehnologii. Acesta va avea 
la bază patru linii principale de acțiune: limitarea comportamentului dăunător prin reducerea 
conținutului ilegal și combaterea abuzului pe internet; promovarea unui mediu online mai 
sigur, între altele, prin intermediul instrumentelor tehnologice ad hoc; promovarea informării, 
participării și prevenției; și, nu în ultimul rând, stabilirea unei baze de cunoștințe, încurajarea 
cooperării și a schimburilor de bune practici la nivel internațional.

Dorim de asemenea să subliniem importanța acestei inițiative a Comisiei, în lumina 

                                               
1 Eurobarometru EB 60.2-CC-EB2004.1.
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rezultatelor programului anterior „Safer Internet Plus - Internet mai sigur Plus” (2004-2008). 

Printre instrumentele utile în combaterea răspândirii pe internet a conținutului dăunător, este 
important să se continue sprijinul acordat prin noul program în scopul dezvoltării liniilor 
telefonice pentru sesizări. Liniile telefonice pentru sesizări joacă un rol important în faza de 
preinvestigare în colectarea rapoartelor și evaluarea inițială a caracterului legal sau ilegal al 
conținutului. Aceste puncte de contact constituie o rețea care canalizează informațiile către 
forțele polițienești și către liniile telefonice care fac parte din rețeaua INHOPE. 

Este esențială, de asemenea, dezvoltarea serviciilor ad hoc de chat supravegheat pentru copii. 
Numeroase experimente din acest domeniu au înregistrat succese și au fost introduse prin 
monitorizarea accesului la serviciile de chat ale copiilor și derularea de verificări preventive 
privind plasarea online a conținutului creat pentru utilizatori. În mod asemănător, sistemele de 
blocare și filtrare pentru crearea unui mediu prietenos pentru copii sunt din ce în ce mai 
răspândite pe piață. În prezent, trebuie să se ia măsuri pentru a promova utilizarea unor 
asemenea sisteme, pentru a asigura că acestea nu devin doar una dintre multiplele opțiuni 
oferite de noile tehnologii și care nu sunt utilizate.

Rămân în continuare multe de făcut în scopul intensificării gradului în care copiii 
conștientizează riscurile pe care le implică utilizarea noilor tehnologii. Acestora trebuie să li 
se ofere cunoștințe mai extensive, iar ei trebuie să învețe cum să evite comportamentul 
dăunător. Copii trebuie pregătiți în mod corespunzător și trebuie să primească informații 
corecte, astfel încât să poată utiliza toată gama de mijloace de a recunoaște și de a se proteja ei 
înșiși împotriva oricăror forme de abuz. Se recomandă de asemenea a se acorda prioritate 
sprijinirii tinerilor pentru a conștientiza importanța și valoarea propriei vieți private. Din 
păcate, nu se pune suficient accent pe problema tinerilor care vând on-line imagini ale 
corpurilor lor pentru profit financiar. 
Este necesară de asemenea derularea unei campanii de informare pentru părinți și profesori, în 
scopul reducerii prăpastiei dintre generații în domeniul tehnologiei. Experiențele, bunele 
practici și cunoștințele trebuie să circule între forțele de poliție și operatorii din acest sector.

Este extrem de important să insistăm asupra a două fenomene deosebit de îngrijorătoare, și 
anume manipularea psihologică și hărțuirea, care trebuie considerate priorități. Măsurile care 
implică informarea, dezvoltarea de noi instrumente tehnologice, schimburi de bune practici și 
activitatea furnizorilor trebuie coordonate ca parte a efortului comun de promovare a 
siguranței copiilor. Conform raportului Eurobarometru, probleme cum ar fi solicitarea copiilor 
prin manipulare psihologică în scopuri sexuale (grooming), hărțuirea cibernetică și incitarea la 
auto-rănire nu sunt relatate părinților de rușine sau de teama de a nu li se interzice utilizarea 
serviciilor de chat sau, pur și simplu, deoarece copiii subestimează gravitatea problemei. 
Asemenea probleme au devenit, astfel, mult mai insidioase și greu de identificat. În mod 
asemănător, manipularea psihologică, mai precis  contactele on-line care vizează contacte în 
viața reală, sunt extrem de periculoase ca semn precursor al abuzării copiilor.

Este necesar să se acționeze în scopul intensificării studiilor și difuzării cunoștințelor în 
legătură cu comportamentul copiilor și cu vulnerabilitatea acestora la comportamente 
dăunătoare („victimizare”). Trebuie să ne multiplicăm eforturile pentru a oferi copiilor 
mijloacele de a evita contactele periculoase, a-i ajuta să recunoască pericolele și a-i învăța să 
discute despre asemenea probleme cu părinții lor.
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În scopul combaterii abuzului on-line, este esențial, de asemenea, să se insiste pe 
îmbunătățirea mijloacelor puse la dispoziția forțelor de poliție.
Se recomandă stabilirea unei „baze de date la nivel european cu imagini pornografice cu 
copii”, care să aibă o legătură în timp real cu rapoartele liniilor telefonice puse la dispoziția 
poliției. Acest instrument este extrem de util în raport cu imaginile obținute prin sistemul 
peer-to-peer (p2p), ca mijloc de a verifica dacă imaginea a apărut deja pe web și dacă s-au 
făcut investigații pe această temă, evitând astfel dublarea inutilă a eforturile de investigare.

Este importantă, de asemenea, dezvoltarea difuzării de programe software care sprijină 
investigațiilor poliției în vederea identificării locației în care copiii sunt exploatați. CETS, 
împreună cu dosarul de analiză al Europol, au avut rezultate importante în acest domeniu.

Este necesar să se întreprindă acțiuni în scopul sprijinirii sistemelor care au legătură cu 
trasabilitatea mișcărilor financiare legate de schimburile de imagini pornografice cu copii. 
Studiul autorizat de Missing Children Europe, care arată că legislațiile din 11 state membre și 
din Rusia fac posibilă urmărirea plăților de pe site-urile pornografice cu copii, respectând în 
același timp în totalitate standardele în materie de caracter privat și secrete bancare, este 
deosebit de interesant. Trebuie acordată atenție eficacității activității desfășurate deja, precum 
și a ceea ce s-ar putea realiza în acest domeniu cu ajutorul operatorilor, prin intermediul 
schimburilor de bune practici și auto-reglementare. În acest sens, salutăm acordul operatorilor 
de telefonie mobilă din februarie 2007 privind protecția copiilor. Trebuie încurajate în 
continuare inițiativele asemănătoare luate de furnizori, sub auspiciile Comisiei. De exemplu, 
trebuie creată și distribuită printre furnizori o etichetă comună „potrivit pentru copii”, pentru a 
permite părinților și copiilor identificarea „site-urilor sigure” care vor fi monitorizate atent de 
asemenea furnizori. Acesta va fi un mijloc simplu de a permite oamenilor utilizarea unor 
asemenea site-uri, fără să le fie teamă de vreun abuz.

Cercetarea desfășurată pentru pregătirea prezentului document scoate în evidență caracterul 
extrem de fragmentat al datelor puse la dispoziția publicului referitor la pornografia infantilă 
și, în special, la alte forme de comportament ilegal față de copii, ca urmare a noilor tehnologii. 
Prin urmare, va fi necesar să se pună un accent deosebit pe monitorizarea și colectarea datelor, 
în contextul măsurilor de creștere a gradului de conștientizare.

În concluzie, trebuie continuate și accelerate eforturile în scopul garantării siguranței online a 
copiilor și, în general, la utilizarea noilor tehnologii. Una dintre prioritățile Parlamentului va fi 
grăbirea aprobării prezentului text, în vederea lansării programului până la 1 ianuarie 2009, 
garantând astfel continuitatea finanțării și pregătirea cadrului financiar adecvat pentru 
perioada 2009-2012. Modificările propuse de Consiliul UE1 au fost incluse în prezentul 
raport, tocmai în vederea unui acord în primă lectură. Avem încredere că deputații vor fi 
pregătiți să se alăture efortului comun de a garanta aprobarea prezentului raport în cel mai 
scurt timp posibil.

                                               
1 Consiliul UE, 8 mai 2008, nr. 9137/08.
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