
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение
на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишна програма на Общността за

защита на децата при използване на Интернет и други комуникационни технологии“

COM(2008) 106 окончателен — 2008/0047 (COD)

(2008/C 224/13)

На 7 април 2008 г. Съветът реши, в съответствие с член 153 от Договора за създаване на Европейската
общност, да се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно

„Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишна програма на
Общността за защита на децата при използване на Интернет и други комуникационни технологии“.

На 11 март 2008 г. Бюрото на Комитета възложи на специализирана секция „Транспорт, енергетика, инфра-
структура, информационно общество“ да подготви работата на Комитета по този въпрос.

Предвид неотложното естество на работата, на 445-ата си пленарна сесия, проведена на 28 и 29 май 2008 г.
(заседание от 29 май 2008 г.), Европейският икономически и социален комитет определи за главен докладчик
г-жа Sharma и прие настоящото становище с единодушие.

1. Заключения и препоръки

1.1 Европейският икономически и социален комитет поздра-
вява Комисията за вече извършената работа по темата за защита
на децата при използване на „онлайн технологии“ (1), като
специално отбелязва, че средното ниво на осведоменост на
населението се е повишило благодарение на кампании, организи-
рани от социалните партньори, най-вече неправителствени орга-
низации (НПО), и ежегодно организирания от Комисията „Ден
на безопасния Интернет“.

1.2 Самият ЕИСК е изготвил редица становища, посветени на
тези теми (2). В допълнение Комитетът препоръчва международно
сътрудничество, което да насърчава:

1.2.1 Международния обмен на данни и обединяването на
идеи сред правителствата, правоприлагащите органи, горещите
линии (hotlines), банковите и финансовите институции и инсти-
туциите за кредитни карти, консултативните центрове за борба
срещу насилието над деца, организациите за закрила на детето и
Интернет индустрията.

1.2.2 „Работна група“ на ниво ЕС и/или на международно
ниво, която провежда заседания всяко тримесечие и има за цел
да улесни обменна на данни, експертиза и добри практики
между заинтересованите страни, включително горещите линии,
правоприлагащите органи, правителства и по-специално между-
народната Интернет индустрия.

1.2.3 Определянето и насърчаването на международен и
европейски модел за добри практики относно борбата срещу
съдържание със сексуална злоупотреба с деца чрез създаване на
„горещи линии“.

1.2.4 Преглед на съществуващите и бъдещи „горещи линии“
според общоприети добри практики и оценка на работата на
„горещите линии“ спрямо новите модели за добри практики.

1.2.5 Рационализиране на средствата на програмата и предо-
ставяне на средства в бъдеще като резултат от прегледа на
„горещите линии“.

1.2.6 Участие на „горещите линии“ в проекти за европейска
база данни.

1.2.7 Насърчаване на партньорствата между „горещите
линии“, други заинтересовани организации и националните
регистри за имена на домейн, за да бъдат заличавани имената на
домейн, които поощряват сексуална злоупотреба с деца или
дават достъп до подобно съдържание.

1.2.8 Съвместни усилия за повишаване на осведомеността
относно проблемите, свързани с „сприятеляването“ (grooming) и
„кибертормоза“ (cyber-bullying) (3) и докладване на правоприла-
гащите органи или на организациите за защита на децата, когато
това е необходимо.

1.2.9 Въвеждане на подкрепящи процедури за анализаторите
и за работещите в „горещите линии“, които визуализират сним-
ковия материал.

1.2.10 Дейности за утвърждаване и гарантиране на хармони-
зирането на законодателната рамка в тази област във всички
държави-членки.

1.2.11 Създаване на Бюро за връзка на ниво Европейска
комисия, което да функционира като независим оценител, да
координира изследванията, прилагането на програмата за преглед
и изпълнението на препоръките.

1.2.12 Създаване на годишна работна група „експерти“ с цел
засилване обмена на знания.
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(1) За целите на настоящия документ терминът „онлайн технологии“ се
отнася за технологиите, използвани за достъп до Интернет или за други
комуникационни технологии. В допълнение, в някои случаи, като
например при видеоигрите, съществува както „онлайн“, така и „офлайн“
използване на съдържание и услуги, като и двете могат да имат
отношение към детската безопасност.

(2) „Незаконно съдържание — Интернет“ ОВ C 61, 14.3.2003 г., стр. 32 и
„По-безопасното използване на Интернет“ ОВ C 157, 28.6.2005 г.,
стр. 136.

(3) „Сприятеляване“: директен контакт от страна извършителите, които се
сприятеляват с децата, с цел извършване на сексуална злоупотреба.
„Кибертормоз“: тормоз в онлайн среда.



1.2.13 Създаване на младежки форум, за да се гарантира
включването на гледната точка и опита на децата и младите хора
в изследванията и бъдещото прилагане на програмата.

1.2.14 Проактивно и съвместно използване на финансовите
средства, като програмите Дафне и тези за по-безопасен интернет.

1.2.15 Установяване на връзки с компетентните власти на
САЩ, с цел да се насърчава намаляването на хостинга на съдър-
жание, включващо сексуална злоупотреба с деца в САЩ и
създаване на активен трансатлантически обмен на данни.

1.3 Работата, основана на партньорски подход, осигурява
максимално използване на експертизата, разпространението на
знания и финансирането. Най-важното, това гарантира включ-
ването на заинтересованите страни и социалните партньори в
усилията на ЕС да сведе до минимум незаконното съдържание в
онлайн средата и да намали достъпа до него.

2. Общи бележка по предложението на Комисията:

2.1 Интернет и комуникационните технологии (наричани
оттук нататък „онлайн технологии“) (4) са били предвидени и
разработени като средства за комуникация за академичните среди
и изследователите; въпреки това, днес те се използват вкъщи, в
училище, в предприятията и обществените администрации в
по-голямата част от света.

2.2 Децата са активни и все по-големи ползватели на онлайн
технологиите. Въпреки това, отвъд ползите, свързани с интерак-
тивността и участието в онлайн среда, те са изложени на
сериозни рискове:

a) директна вреда, като жертви на сексуален тормоз, докумен-
тиран чрез снимки, филмов или звуков материал, разпростра-
няван онлайн (материал, съдържащ злоупотреба с деца);

б) удължаване на сексуалния тормоз над жертвите чрез повторно
визуализиране на записите, поради широко онлайн разпро-
странение и обща достъпност;

в) директен контакт на извършителите с децата, които се
сприятеляват с тях с цел извършване на сексуална злоу-
потреба („сприятеляване“);

г) жертви на психически тормоз в онлайн средата („кибер-
тормоз“).

2.3 Други тенденции (виж Приложение 1) (5) включват:

a) бързо и динамично развитие на новата технологична среда,
която все повече се определя от цифровото сближаване,
по-бързите канали за разпространение, мобилния интернет,
Web 2.0, безжичния достъп и други нови формати за съдър-
жание и онлайн технологични услуги;

б) признаване на много ранната възраст на децата-жертви и
изключителната жестокост на сексуалната злоупотреба, на
която те са подложени;

в) разясняване на мащаба на проблема, като се има предвид, че
общодостъпните уебсайтове, съдържащи сексуална злоу-
потреба с деца, са конкретна „постижима“ цел от около
3 000 уебсайта годишно с хостинг в целия свят, улесняващи
достъпа на стотици хиляди хора до кадри със сексуална злоу-
потреба с деца;

г) скорошни данни относно регионалния хостинг на мрежи за
сексуална злоупотреба с деца, навеждат на мисълта, че
най-голяма част от това съдържание е с хостинг в САЩ;

д) скорошни данни също така навеждат на мисълта, че съдържа-
нието със сексуална злоупотреба с деца онлайн често сменя
компанията или страната на хостинг, за да се избегне
разкриване или премахване, като по този начин се усложнява
разследването, свързано с прилагането на закона, което се
осъществява само на национално ниво;

е) липса на международни усилия на регистрите за имена на
домейн да заличават имената на домейн, които поощряват
сексуалната злоупотреба с деца или дават достъп до подобно
съдържание;

ж) съществуващата и потенциално увеличаваща се „пропаст
между поколенията“, между използването на онлайн техноло-
гиите от младите хора и тяхното разбиране за риска и разби-
рането на по-възрастните за тяхното използване;

з) публичното излагане на материал, свързан със сексуалната
злоупотреба над деца, би могло да бъде намалено, ако инду-
стрията на доставчиците на интернет доброволно блокира
отделни интернет адреси;

и) ползата от препоръки на национално ниво относно онлайн
инструменти като продукти за филтриране, опции за сигур-
ност в търсачките и други подобни.

2.4 Защитата на ползвателите на интернет и най-вече на
децата от излагане на незаконно „вредно“ съдържание и
поведение в онлайн средата и ограничаването на разпростране-
нието на незаконно съдържание са постоянна грижа на лицата с
политически и законотворчески правомощия, на индустрията, на
крайните потребители и по-специално родителите, настойниците
и възпитателите.

2.5 От правна гледна точка следва да се прави основна
разлика между това, което е незаконно от една страна и от друга
страна — това, което е „вредно“, тъй като за тях са нужни
различни методи, стратегии и инструменти. Това, което се счита
за незаконно, може да се различава в различните страни, тъй
като се определя в зависимост от приложимото национално зако-
нодателство и е от компетенцията на правоприлагащите органи,
други правителствени органи и „горещите линии“ с определени в
тази област правомощия.

2.6 ЕИСК призовава за хармонизирано законодателство в
държавите-членки, което да включва най-малко следните разпо-
редби, установени в Конвенцията на Съвета на Европа за
киберпрестъпленията и което да се прилага и изпълнява на
национално ниво (6):

а) какво представлява материал, включващ сексуална злоу-
потреба с деца;

б) детската възраст за определянето на жертвите на сексуална
злоупотреба деца да е 18 години;

в) притежаването и визуализирането/изтеглянето на онлайн
материал, свързан със сексуална злоупотреба с деца, да е
престъпление и да се наказва със затвор.
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(4) Виж бележка под линия 1.
(5) Приложението е достъпно само на английски език и може да бъде

намерено в електронната версия на становището на уеб страницата.

(6) Съвет на Европа ETS 185 Конвенция за киберпрестъпленията
23 ноември 2001 г. http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/
Html/185.htm.



2.7 Въпреки че чрез различни препоръки и директиви бяха
установени някои общоевропейски стандарти, които поясняват
правни въпроси, следва да се определи дали тези разпоредби се
прилагат на практика в държавите-членки.

2.8 Под „вредно“ съдържание се разбира съдържание, което
родителите, учителите или други възрастни хора считат за
потенциално вредно за децата. Определенията за такъв тип
съдържание се различават в различните страни и култури и могат
да включват от уеб сайтове с порнография и насилие до такива с
расизъм, ксенофобия, текстове и музика, призоваващи към
омраза, самоосакатяване, анорексия и самоубийство. Поради това,
ЕИСК признава, че е трудно да се установят международни
партньорства относно такъв тип съдържание, но трябва да бъдат
положени усиля на национално ниво за повишаване на
осведомеността относно инструментите, методите и технологиите
за защита на децата от излагане на такъв тип съдържание.

2.9 От 1996 г. насам Европейският съюз играе водеща роля
по отношение защитата на децата в онлайн средата и послед-
валите програми за по-безопасен Интернет (План за действие за
по-безопасен интернет 1999-2004 г., Програма за по-безопасен
Интернет плюс 2004-2008 г.) са основна част от дейността на
Комисията в тази област. Комисията изготви съобщение относно
прилагането на Програмата за по-безопасен Интернет плюс през
2005 и 2006 г. (7) В допълнение, оценката на въздействието,
извършена между април и юли 2007 г. (8) потвърди, че
проведените дейности са били ефективни, като подчерта нуждата
от адаптирането им към новите Интернет технологии и динамич-
ната престъпност в тази област.

2.10 Целта на новата програма ще бъде да насърчава по-безо-
пасното използване на интернет и други комуникационни техно-
логии, най-вече за децата и да се бори срещу незаконното съдър-
жание и „вредното“ онлайн поведение, като улеснява сътрудниче-
ството, обмяната на опит и най-добрите практики на всички
нива по въпросите, свързани с детската безопасност в онлайн
средата, и по този начин гарантира европейската добавена стой-
ност.

2.11 Тази програма ще има четири действия, в които насърча-
ването на международното сътрудничество е неделима част:

a) намаляване на незаконното съдържание и борба с вредното
поведение в онлайн среда;

б) насърчаване на по-безопасна онлайн среда;

в) осигуряване на обществена осведоменост;

г) създаване на база от знания.

2.12 Все пак ЕИСК ще настоява за дефиниции и правни
уточнения относно термините „вреден“ и „поведение“, особено
що се отнася до транспонирането в националното законодател-
ство. Също така съществува нужда от допълнителни уточнения
относно ролята на „горещите линии“, които не разследват
заподозрени и нямат нужните правомощия да правят това (виж
приложение 2) (9).

3. Международен модел

3.1 Интернет не е собственост и не се управлява от големи
мултинационалните компании, които да контролират съдържа-
нието. Той се състои от стотици милиони страници, създадени от
голям брой издатели, което затруднява наблюдението и контрола
на незаконното съдържание. Все пак, ако всички заинтересовани
страни работят заедно, са възможни действия от местно (дома) до
национално и международно ниво (включително и киберпро-
странството) за намаляване на наличието на нелегалното съдър-
жание.

3.2 През 2007 г. Фондацията за наблюдение на Интернет
(Internet Watch Foundation) идентифицира 2755 уебсайта със
сексуална злоупотреба с деца с международен хостинг; 80 % от
тях са уебсайтове с търговска насоченост, които, за да не бъдат
разкрити, често сменят компанията и региона на хостинг (10).
Тези практики, в съчетание със сложното многонационално
естество на престъпленията, означават, че само единен и глобален
отговор, включващ правоприлагащите органи, правителствата и
международния онлайн сектор, ще гарантира ефективно
разследване на тези уебсайтове, тяхното съдържание и организа-
циите, които стоят зад тях.

3.3 ЕИСК признава, че е нужен „партньорски подход“ за
гарантиране на закрилата на децата. Социалните партньори,
включително правителствата, онлайн индустрията, правоприла-
гащите органи, асоциациите за закрила на детето, индустрията,
синдикатите, НПО, в това число организациите на потребителите
и обществеността, трябва да работят заедно за очертаване на
трудностите и рисковете, като в същото време позволяват на
младите хора да се възползват от това революционно средство за
общуване, обучение и иновации.

3.4 Трябва да се признае, че Интернет подобри качеството на
живот на много хора, но най-вече на младите хора, възрастните
хора и много от хората с увреждания. Той е уникално средство
за комуникация, а в днешно време все повече и „социална
мрежа“. Промяната на динамиката в начина на живот, семейните
и трудовите навици доведе до периоди на по-голяма независи-
мост и изолация. Поради това защитата на потребителите и
най-вече на уязвимите, особено на децата, е приоритет, който не
може да бъде оставен само на отговорността на техните настой-
ници.
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(7) COM(2006) 661. Съобщение на Комисията относно прилагането на
многогодишната програма на Общността за насърчаване на по-безопас-
ното използване на Интернет и новите онлайн технологии (Програма за
по-безопасен Интернет плюс).

(8) http://ec.europa.eu/saferinternet.

(9) Приложението е достъпно само на английски език и може да бъде
намерено в електронната версия на становището на уеб страницата.

(10) „Горещата линия“ в Обединеното кралство за докладване на незаконно
съдържание, по специално: сексуална злоупотреба с деца, с хостинг
навсякъде по света и криминално, неморално съдържание и съдър-
жание, призоваващо към расова омраза с хостинг в Обединеното
кралство. Виж приложение 1 и 2 (приложенията са достъпни само на
английски език и могат да бъдат намерени в електронната версия на
становището на уеб страницата).



3.5 Появата на нови технологии и услуги е ключ към инова-
циите и растежа на предприятията в световен план. Често
младите хора са първите, които разбират възможностите и
приемат иновациите. Всъщност, заедно с развитието идват злоу-
потребите и това е предмет на все по-голяма загриженост.
Органите за саморегулиране на индустрията и на заинтересо-
ваните страни имат солидни познания относно тези технологии и
възможността за разработване на мерки за противодействие
срещу тези злоупотреби. Споделянето на знания, повишаването
на осведомеността и указването на потребителите как да
докладват за интернет сайтове, както и разпределянето на финан-
сови средства, когато това е възможно, за предотвратяване на
тези злоупотреби и специално на злоупотребите с деца, е основна
задача и част от корпоративната социална отговорност на
Интернет индустрията.

3.6 Мащабът и обхватът на проблема, свързан с разпростране-
нието на съдържание със сексуална злоупотреба с деца в онлайн
средата, е обект на множество спекулации. Всъщност, както това
се признава в доклада на Комисията, в държавите-членки на ЕС
липсва статистическа информация. Усилията следва да са
насочени към проследяването на движението и дейностите на
уебсайтовете, които разпространяват съдържание със сексуална
злоупотреба с деца, за да се предостави информация на
компетентните органи и на международните правоприлагащи
органи с цел заличаването на такъв тип съдържание и
разследване на неговите разпространители.

3.7 Такъв тип организации трябва да бъдат създадени на
национално ниво и да провеждат редовни срещи с Европейската
комисия за формулиране на стратегии. Платформа на ниво ЕС с
участието на индустрията, правителствата, банковите и финан-
совите институции и институциите за кредитни карти, НПО,
представители на образователния сектор, работодателите и работ-
ниците, може да бъде ценно средство за бърз анализ и действие в
Съюза, като информацията се разпространява извън границите на
Европейския съюз, с цел насърчаване на международното сътруд-
ничество за прилагане на закона.

3.8 Необходимо е да се насърчи организирането на ежегодни
европейски срещи на експерти относно развитието на техноло-
гията, психо-социологическите фактори и прилагането на закона,
с цел ускоряване на трансфера на знания. Заключенията от тези
срещи следва да бъдат изпращани до всички държави-членки и
до членовете на платформата, за да бъдат адаптирани, прилагани
или използвани на национално и местно равнище.

3.9 Създаването на Бюро за връзка на ниво Европейска
комисия, което да изследва проекти не само от Европа, но и от
други части на света, би подпомогнало платформата, за да се
гарантира, че знанията, включително и статистиката, са актуални
и подходящи, като също така разпространяват ефективни
процеси за борба срещу тези проблеми, които могат да бъдат
предадени бързо на активните партньори. Ролята на Бюрото за
връзка ще включва и посещения и наблюдение. В допълнение,
Бюрото ще функционира като независим оценител на „горещите
линии“ и ще разглежда заявленията за нови проекти, за да гаран-
тира избягването на дублиране на вече извършена работа и
ефективното и ефикасното използване на средствата. Бюрото
също ще може да предлага партньорства. Ролята на Бюрото за
връзка ще бъде да отговаря на новите предизвикателства със
скоростта, с която те се развиват.

3.10 Създаването на младежки форум може да бъде от
особена важност за включването на младите хора и за разпро-
странението на информацията до социалните мрежи, използвани
от най-уязвимите. Младите хора имат свой собствен език и често
се съпротивляват на властта, но приемат съвети от по-възрастните
хора от тяхната социална среда. „Правата на детето“ трябва да
бъдат взети предвид и затова младите хора следва да бъдат
включени в този процес.

3.11 Нужен е ефективен модел, включващ ангажимента на
всички заинтересовани страни да споделят информация относно
адаптирането към нови форми на Интернет престъпност в света и
да обменят знания.

4. Насоки за създаването на „горещи линии“

4.1 Модел за добри практики на „горещите линии“:

4.1.1 Анализатори на горещите линии, обучени и признати
специалисти в областта на оценката на незаконно съдържание в
онлайн среда.

4.1.2 Анализатори в горещите линии с опит в проследяването
на потенциално нелегалното съдържание в онлайн среда.

4.1.3 Ясен партньорски подход с всички заинтересовани
страни на национално ниво, включително правителството,
банковите и финансовите институции и институциите за
кредитни карти, правоприлагащите органи, организациите,
работещи със семействата, организациите за закрила на детето и
най-вече Интернет индустрията.

4.1.4 Съвместно регулирани и саморегулиращи се „горещи
линии“, които доказват съществуването на ефективно партньор-
ство с националната Интернет индустрия, и спазват професио-
налния кодекс.

4.1.5 Всеобщо обявяване и заличаване на незаконното съдър-
жание, хоствано от което и да било национално предприятие.

4.1.6 Участие в централизиран европейски проект за
създаване на база данни с интернет адреси със сексуална злоу-
потреба с деца.

4.1.7 Ангажимент на националните Интернет компании да
блокират на ниво мрежа динамичен списък от уебсайтове със
сексуална злоупотреба с деца, за да се предпазят ползвателите от
случайно излагане.

4.1.8 „Горещите линии“ да разполагат с разбираеми
уебсайтове на езика на страната, предоставящи лесен за
използване, анонимен механизъм за докладване с ясно указване
на линиите за помощ и други компетентни организации по
въпроси извън обсега на уебсайтовете, като сприятеляването и
кибертормоза.

4.1.9 Подобряване на осведомеността относно функциите на
горещите линии и свързаните с това теми.

4.1.10 Доказателства за споделяне за европейски и междуна-
родни данни, информация и опит.
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4.1.11 Участие в европейски и международни партньорства
със заинтересованите страни за споделяне на данни, информация
и за обмен на идеи, с цел борба срещу трансграничното естество
на тези престъпления.

4.1.12 Действия на европейско и международно ниво за
осигуряване на заличаването от Интернет на съдържание със
сексуална злоупотреба с деца и за разследването на неговите
разпространители, където и по света да се осъществява хостинга
на съдържанието.

4.1.13 Сътрудничество с всички национални и международни
организации, създадени за борба с тези уебсайтове и за насър-
чаване на сътрудничеството с многонационалните правоприла-
гащи агенции.

4.1.14 Разпространение на насоки за работодатели, учители,
организации, родители и деца като учебната програма „Мислиш,
че знаеш“ (ThinkuKnow) на Центъра за защита на децата от
експлоатация в онлайн средата към полицията на Обединеното
кралство (The Child Exploitation and Online Protection Centre).

4.1.15 Повишаване на осведомеността на ползвателите на
Интернет чрез партньорство или със спонсорството на нацио-
нални Интернет компании.

4.1.16 Членство на организациите в INHOPE (Междуна-
родната асоциация на горещите линии за Интернет), като по този
начин се гарантира, че споделянето на международните добри
практики между „горещи линии“ може да бъде използвано за
заличаване на съдържание (11).

4.1.17 Процедурите за докладване следва да бъдат лесни са
използване, опазващи анонимността на докладващите и тяхното
обработване следва да бъде бързо.

4.1.18 Операторите на „горещи линии“ следва да предоставят
процеси, които гарантират ниво на подкрепа и съвет за анализа-
торите, занимаващи се с визуализиране на снимков материал и
обработка на данни.

4.2 В допълнение, „горещите линии“ трябва:

a) да развиват партньорства с компаниите за национални
регистри на имена на домейн, с цел домейните, съдържащи
сексуална злоупотреба с деца или с имена, насърчаващи
сексуална злоупотреба с деца, да бъдат разследвани и залича-
вани;

б) да се стремят да осигуряват доброволно финансиране на осно-
вата на саморегулиране от национални Интернет компании,
които се възползват от функционирането на механизма за
докладване, от услугите за обявяване и заличаване и от предо-
ставянето на динамични списъци за блокиране;

в) насърчаване и улесняване на блокирането от Интернет инду-
стрията в страната на уебсайтове със сексуална злоупотреба с
деца;

г) насърчаване на развитието на добри отношения между
горещите линии, линиите за помощ, предоставящи указания и
организациите за подпомагане на жертвите, с цел допъл-
нително насърчаване на осведомеността относно важните и
актуални проблеми.

5. Конкретни бележки: Предложението на Комисията

5.1 Предложението на Комисията не разглежда някои
въпроси:

a) Кой ще координира предложените мерки и каква е нужната
квалификация?

б) По какъв начин са формулирани критериите за отделните
области? Голяма част от вече съществуващите програми биха
изпълнили повече от един от критериите на предложената
база от знания (12).

в) Кой избира подходящите кандидати?

г) Кой е отговорен за постоянната оценка и изграждането на
мрежи между тези проекти?

5.2 С намирането на отговори на горепосочените въпроси ще
се избегне преоткриването на колелото, дублирането на вече
извършената работа и ще се осигури ефективното и ефикасно
използване на средствата. Още по-важно е да се гарантира, че
експертите, които работят по места, ще бъдат активно включени
в инициативата, в тясно сътрудничество с консултантите или
държавните служители. Същото се отнася и за предложението
относно Бюрото за контакт на ниво Комисия, което изследва
такива проекти, проучва ги, посещава ги и подържа контакт с
тях.

5.3 Комисията трябва да отдели внимание на проактивното и
съвместно използване на финансовите средства, като Дафне и
програмите за по-безопасен Интернет.

5.4 В заключение Комитетът призовава Комисията да
подчертае важността и въздействието на:

— приемането в държавите-членки на принципа на обявяване и
заличаване на съдържание със сексуална злоупотреба с деца
от горещите линии и Интернет индустрията;

— по-широкото приемане на инициативата за защита на
интернет ползвателите чрез блокиране на достъпа до
интернет адреси със сексуална злоупотреба с деца;

— международни усилия от страна на регистрите на имена на
домейн и компетентните власти за заличаване на домейните,
свързани със сексуалната злоупотреба с деца.
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(11) Септември 2004-декември 2006 INHOPE (Международната асоциация
на горещите линии за Интернет) разгледа 1,9 милиона доклада —
900 000 бяха получени от обществеността и от тях 160 000 бяха
изпратени на правоприлагащите органи за конкретни действия.

(12) Например: Невинността в опасност. „Проект за превенция“ ще изпълни
повече от един критерий. Има много други такива примери.



5.5 Горепосочените мерки ще намалят възможността невинни
ползватели на интернет да бъдат изложени на травматизиращи и
незаконни кадри, ще сведат до минимум повторната виктими-
зация на децата, като намалят възможността те видят сексуалната
злоупотреба с тях, ще затруднят достъпността до такъв тип
съдържание за лицата, които търсят такива кадри, както и
разпространението на снимковия материал сред ползвателите на
Интернет с цел получаване на търговска печалба от криминални
организации.

5.6 И по-важно е, че осъществяването на тези дейности ще
затрудни още повече действията на тези, които стоят зад разпро-
странението на съдържание със сексуална злоупотреба с деца.
Тъй като динамичното естество на престъплението и техноло-

гичните познания на извършителите затрудняват пълното му
премахване, колкото по-скъпи, рисковани и неустойчиви станат
дейностите, толкова по-малко те ще представляват лесен начин
за финансова или друг вид печалба.

5.7 Неотдавнашните данни относно мащаба и обхвата на
уебсайтовете със сексуална злоупотреба с деца (извън отделни
изображения или интернет адреси) предоставят допълнителен
стимул в борбата срещу пълното им премахване. В настоящия
момент могат да бъдат набелязани конкретни цели, за да се
докажат ползите от споделяне на данни и отговорност на най-ви-
соко международно ниво както и въздействието на положител-
ното и успешно общо партньорство за намаляване на уебсай-
товете със сексуална злоупотреба с деца.

Брюксел, 29 май 2008 г.

Председател

на Европейския икономически и социален комитет

Dimitris DIMITRIADIS

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за дирек-
тива на Европейския парламент и Съвета относно прегледите за проверка на техническата изправ-

ност на моторните превозни средства и техните ремаркета“

COM(2008) 100 окончателен — 2008/0044 (COD)

(2008/C 224/14)

На 16 април 2008 г. Съветът на Европейския съюз реши, в съответствие с член 80, параграф 2 от Договора
за създаване на Европейската общност, да се консултира с Европейския икономически и социален комитет
относно

„Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета относно прегледите за проверка на
техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета“.

След като прецени, че съдържанието на предложението е напълно задоволително и не изисква никакъв
коментар от негова страна, на 445-ата си пленарна сесия, проведена на 28 и 29 май 2008 г. (заседание от
29 май 2008 г.), Европейският икономически и социален комитет взе решение с 85 гласа „за“ и 2 гласа
„въздържал се“ да приеме положително становище по предложения текст.

Брюксел, 29 май 2008 г.

Председател

на Европейския икономически и социален комитет

Dimitris DIMITRIADIS
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