EURÓPAI BIZOTTSÁG – SAJTÓKÖZLEMÉNY

Digitális menetrend: további intézkedések
szükségesek a gyermekek védelméhez – áll a
Bizottság jelentésében
Brüsszel, 2011. szeptember 13. – Az Európai Bizottság mai napon közzétett
jelentése ismerteti, hogy a tagállamok miként hajtják végre az európai uniós
ajánlásokat annak biztosítására, hogy a gyermekek magabiztosan és biztonságos
körülmények között élvezhessék a digitális világ nyújtotta előnyöket. A tagállamok
és a digitális iparág is fokozott erőfeszítéseket tesz az audiovizuális és online
szolgáltatásokat igénybe vevő kiskorúak online védelméről szóló, 1998. és 2006.
évi EU-ajánlás végrehajtására. Az eddig meghozott intézkedések azonban mindent
összevetve nem bizonyultak elegendőnek.
A jelentés konkrétan rámutat, hogy az EU-országok a következő jelenségeket nem
megfelelő módon kezelik, illetve különböző megközelítéseket alkalmaznak velük
kapcsolatban: az illegális és káros tartalmak visszaszorítása és bejelentése, annak
biztosítása, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelő tartalmakhoz férjenek
hozzá, a közösségi oldalak biztonságosabbá tétele a gyermekek számára, valamint
a gyermekek káros videojátékoktól való védelme. Például nagy különbségek
tapasztalhatók a tagállamok között a tekintetben, hogy a forróvonalak miként
ellenőrzik a hozzájuk bejelentett tartalmak illegális jellegét vagy káros hatását,
hogyan kutatják fel az ilyen tartalmak forrását és hogyan jelentik be őket az
illetékes hatóságoknak. További probléma, hogy az uniós országok különféle
korhatár-besorolási rendszereket használnak, illetve eltérő műszaki megoldásokat
alkalmaznak annak érdekében, hogy a weboldalak és a játékok megfeleljenek a
célközönség életkorának. A jelentés szerint e területeken még bőven lehet javítani
a gyermekek védelmén. A Bizottság ezekkel a kérdésekkel még az idei év során
foglalkozik egy átfogó kezdeményezés keretében, amely az új technológiákat
használó gyermekek védelmét célozza, illetve azt, hogy tudatosabb felhasználókká
váljanak.
Neelie Kroes, a Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke így nyilatkozott: „A
gyermekek egyre többet és egyre fiatalabb kortól használják az internetet, hogy
felfedezzék maguknak a digitális világban rejlő izgalmas lehetőségeket. Azonban
sürgősen fokoznunk kell arra irányuló erőfeszítéseinket és együttműködésünket,
hogy az állandóan változó digitális világban védjük gyermekeinket és tudatosabb
felhasználókká tegyük őket. A szülőknek és a tanároknak önbizalmat kell adnunk
ahhoz, hogy ebben szerepet vállaljanak. Az a stratégia, amelyet még az idei évben
előterjesztek, közvetlenül foglalkozik ezekkel a kérdésekkel."
A jelentés több intézkedést javasol:
Káros és illegális tartalmak: a forródrótok ismertebbé tétele és a támogató
infrastruktúrák javítása azért, hogy az illegális tartalmak eltávolítása hatékonyabbá
váljon.
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Közösségi hálózatépítés és a magánélet: a kockázatok fokozottabb tudatosítása
és enyhítése.
Korhatár-besorolási és osztályozási rendszerek: a korhatár-besorolási
rendszerek (mint például a PEGI) szélesebb körű alkalmazása az online
videojátékok területén; magatartási kódexek és más módszerek kifejlesztése azért,
hogy a kiskereskedők tudatosabban kezeljék a korhatár-besorolásokat, és a
játékokat ne lehessen túl fiatal gyermekeknek értékesíteni.

Előzmények
Az európai digitális menetrend egyik prioritása, hogy az internetet biztonságosabbá
tegye a gyermekek részére (lásd: IP/10/581, MEMO/10/199 és MEMO/10/200).
Egy EUKidsOnline felmérés szerint (IP/11/479) Európában az internethasználó 9–
10 évesek saját bevallásuk szerint átlagban 7 éves koruk óta használják a
világhálót. Az internetezők 33%-a mobiltelefonnal vagy más kézi eszközzel
csatlakozik a világhálóra. A saját bevalláson alapuló adatok szerint Európában az
internetező 13–16 évesek 77%-a és a 9–12 évesek 38%-a rendelkezik profillal
közösségi hálózatépítő weboldalakon; a közösségi hálózatépítő oldalakat használó
fiatalok negyedének a profilja – állításuk szerint – nyilvános. Az e területen
végrehajtandó bármilyen uniós szintű stratégiának figyelembe kell vennie a digitális
környezet állandó változását, és ennek megfelelően kell választ adnia a felmerülő
kihívásokra.
A kiskorúak védelmével kapcsolatos 1998. és 2006. évi uniós ajánlás arra próbált
megoldást találni, hogy az uniós és nemzeti szintű szabályozás nem mindig tud
lépést tartani az audiovizuális és online információs szolgáltatások gyors
fejlődésével. EU-szinten (az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv
révén) és a legtöbb tagállamban is külön szabályok léteznek kifejezetten az
audiovizuális médiatartalmakra vonatkozóan. A tagállamok és a szolgáltatók
számára emiatt még fontosabb, hogy felismerjék a kiskorúak védelmével
összefüggő új kihívásokat, és hogy az érdekeltek együttműködése, illetve társvagy önszabályozás révén ehhez megfelelő keretfeltételeket teremtsenek.
A jelentés több olyan intézkedés szempontjából is fontos, amelyeket az európai
digitális menetrend ismertet. A Bizottság elkötelezte magát különösen a következők
mellett: „A többoldalú eszmecsere támogatása, és az európai és globális
szolgáltatók (például szociális hálózatok platformjai, mobilhírközlési szolgáltatók)
önszabályozásának előmozdítása, különösen a szolgáltatások kiskorúak általi
igénybevételével összefüggésben” (37. intézkedés).
A digitális menetrend ezenkívül felhívja a tagállamokat a következőkre: „Teljes körű
forróvonal-hálózat létesítése megbotránkoztató vagy ártalmas internetes tartalmak
bejelentésére 2013-ig; a gyermekek internetes védelmét szolgáló figyelemfelhívó
kampányok, az internetes védelem iskolai oktatása, valamint az internetes
szolgáltatók ösztönzése a gyermekek online védelmével kapcsolatos önszabályozó
intézkedések meghozatalára” (40. intézkedés).
A Bizottság azon is dolgozik, hogy előmozdítsa a minőségi és az adott életkornak
megfelelő online tartalmak létrehozását (IP/11/746). Egy EUKidsOnline felmérés
szerint a 9–12 éves gyerekek közül minden harmadik véli azt, hogy elegendő
mennyiségű, az ő korosztályának szóló szórakoztató tartalom található az
interneten (IP/10/1368).
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Hasznos linkek:
A Bizottság jelentése a kiskorúak védelméről – „A gyermekek védelme a digitális
világban” és az azt kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentum:
http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/rec/2011_report/index_en.htm
Az EU „Biztonságosabb internet” programja: http://ec.europa.eu/saferinternet
Az európai digitális menetrend:
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
A digitális menetrend weboldala:
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
Neelie Kroes weboldala: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/
Kövesse Neelie Kroes bejegyzéseit a Twitteren is: http://twitter.com/neeliekroeseu
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