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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

Nr.4c-19/134/15.06.2022 
Către 

      COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 

PROIECT DE OPINIE 
privind 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor: Un deceniu digital pentru copii și tineri: noua 

strategie europeană „Un internet mai bun pentru copii” (BIK+) 
 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr.1 și 
Protocolului nr.2, anexate TUE și Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 25.05.2022, 
pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie cu prezenta comunicare. 

Noua Strategie europeană „Un internet mai bun pentru copii” (BIK+) este o inițiativă din 
cadrul Anului european al tineretului și va aduce un echilibru între nevoia de a proteja copiii de 
conținutul ilegal și necorespunzător în funcție de vârstă și nevoia de a-i dota cu competențe 
digitale, încurajând totodată participarea copiilor în abordarea aspectelor ce țin de domeniul 
digital.  

Noua strategie va sprijini punerea în aplicare a legislației UE privind siguranța copiilor, 
inclusiv a Directivei serviciilor mass-media audiovizuale, a Regulamentului general privind 
protecția datelor, a dispozițiilor consolidate privind siguranța online a copiilor din Actul legislativ 
privind serviciile digitale și a nou adoptatei propuneri de legislație a UE privind protecția copiilor 
împotriva abuzului sexual. În special, noua strategie „Un internet mai bun pentru copii” va 
contribui la punerea în aplicare a acestor acte legislative ale UE prin intermediul unui cod de 
conduită cuprinzător al UE privind proiectarea adecvată vârstei. Codul va aborda, de exemplu, 
absența unor metode eficace de verificare a vârstei utilizatorilor, colectarea de date cu caracter 
personal și manipularea comercială a copiilor, precum și necesitatea unei comunicări adecvate 
copiilor. Strategia va promova activități de alfabetizare mediatică și digitală, inclusiv pentru 
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profesori și părinți. Se va acorda o atenție deosebită copiilor vulnerabili, deoarece copiii se pot afla 
într-o multitudine de situații dificile, iar mulți dintre aceștia nu au încă acces suficient la 
tehnologiile digitale.  

Noua strategie „Un internet mai bun pentru copii” se va baza pe realizările strategiei 
anterioare (2012) și va continua să cofinanțeze rețeaua de centre pentru un internet mai sigur din 
statele membre, care, împreună cu portalul betterinternetforkids.eu finanțat de UE, va constitui 
coloana vertebrală a punerii sale în aplicare. Centrele vor organiza, la nivel național și local, acțiuni 
de educare în domeniul mass-mediei, vor sensibiliza publicul cu privire la riscurile pentru copiii 
atunci când sunt consumatori de produse și servicii digitale, vor încuraja copiii și tinerii să își 
împărtășească opiniile cu privire la lumea digitală prin intermediul grupurilor de tineret și al 
ambasadorilor tineretului, vor promova formarea reciprocă și vor oferi posibilitatea de a raporta 
rapid conținutul dăunător și ilegal prin intermediul liniilor de asistență telefonică și al liniilor 
telefonice de urgență. De asemenea, centrele pentru un internet mai sigur din statele membre vor 
ajuta și copiii aflați în situații vulnerabile, astfel încât să se reducă decalajul digital. În plus, 
Comisia va continua să coordoneze grupul de experți al statelor membre pentru a face schimb de 
bune practici și pentru a facilita dialogul dintre sectoarele vizate, societatea civilă și copii, prin 
intermediul Alianței pentru o mai bună protecție a copiilor în mediul online, din care fac parte 
aproximativ 40 de mari companii din domeniul TIC și mass-media.  

Noua strategie europeană „Un internet mai bun pentru copii” și nou adoptata propunere de 
legislație a UE privind protecția copiilor împotriva abuzului sexual fac parte dintr-un pachet 
cuprinzător privind protecția și capacitarea copiilor în mediul online. În cadrul strategiei, Comisia 
va continua să finanțeze rețeaua UE de linii telefonice de urgență unde publicul poate raporta în 
mod anonim materiale cu caracter potențial pedopornografic întâlnite online. Liniile telefonice de 
asistență și de liniile telefonice de urgență ale centrelor pentru un internet mai sigur vor facilita 
raportarea materialelor ilegale, inclusiv a materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor 
și a conținutului dăunător. Propunerea de o nouă legislație a UE privind protecția copiilor 
împotriva abuzului sexual urmărește să definească responsabilitățile furnizorilor, obligându-i să 
evalueze și să atenueze riscul de utilizare abuzivă a serviciilor lor; și, dacă este necesar, să 
detecteze și să raporteze abuzurile sexuale online asupra copiilor și să elimine materialele care 
conțin abuzuri sexuale asupra copiilor. Un nou centru al UE va facilita eforturile furnizorilor de 
servicii și va acționa ca un centru de expertiză în materie de prevenire și de sprijinire a victimelor. 

În martie 2021, Comisia a adoptat prima strategie cuprinzătoare privind drepturile 
copilului. În această strategie se lansează apelul ca UE să devină un loc în care copiii să poată 
naviga în mediul digital și să își poată valorifica oportunitățile fără a fi afectați sau puși în pericol. 

În cadrul programului Europa digitală, UE va continua să cofinanțeze rețeaua de centre 
pentru un internet mai sigur din statele membre și platforma betterinternetforkids.eu, care este 
polul paneuropean pentru siguranța online a copiilor, oferind resurse și materiale în toate limbile 
UE. Comisia s-a angajat să inițieze sau să continue o serie de acțiuni în 2022, pentru a marca Anul 
european al tineretului, astfel:  
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 va organiza campanii de educare în domeniul mass-mediei care să vizeze copiii, 
profesorii și părinții, mobilizând multiplicatorii de opinie;  

 va facilita schimburile de bune practici pentru programele naționale de învățământ 
privind educația în domeniul mass-mediei între statele membre și între școlile și 
educatorii din întreaga UE;  

 va consolida sprijinul oferit copiilor aflați în situații vulnerabile de către centrele 
pentru un internet mai sigur din statele membre, în special prin predarea de 
competențe în materie de siguranță;  

 va dezvolta instrumente de sensibilizare și va desfășura activități referitoare la 
riscurile pentru copii atunci când sunt consumatori, cu sprijinul centrelor pentru un 
internet mai sigur și al platformei betterinternetforkids.eu;  

 va extinde rolul ambasadorilor tineretului și al grupurilor de tineret – tineri care 
lucrează cu Comisia pentru a pune în aplicare strategia – pentru a sprijini activitățile 
inter pares la nivel național și local;  

 va începe cartografierea studiilor existente privind impactul neurologic asupra 
copiilor al metodelor utilizate în scopuri comerciale.  

De asemenea, Comisia se angajează:  
 să încurajeze și să faciliteze elaborarea, până în 2024, a unui cod de conduită 

cuprinzător al UE privind proiectarea adaptată vârstei în conformitate cu Actul 
legislativ privind serviciile digitale;  

 să prezinte o cerere, până în 2024, vizând adoptarea unui standard european privind 
asigurarea vârstei/verificarea vârstei, compatibil cu Propunerea de regulament 
privind identitatea digitală europeană (propunerea privind identificarea 
electronică);  

 să sprijine elaborarea unei metode recunoscute la nivelul UE de dovedire a vârstei, 
bazată pe data nașterii, în cadrul inițiativei privind identificarea electronică;  

 să asigure, până în 2023, că la numărul unic armonizat 116 111 se oferă asistență 
victimelor hărțuirii cibernetice, în cooperare cu liniile de asistență telefonică ale 
Centrelor pentru un internet mai sigur cofinanțate de UE.  

În mod similar cu Strategia europeană pentru un internet mai bun pentru copii din 2012, 
progresele înregistrate în statele membre vor fi monitorizate prin intermediul hărții interactive 
BIK, care colectează, compară și face schimb de informații cu privire la punerea în aplicare a 
strategiei „Un internet mai bun pentru copii” în statele membre. Noua strategie va fi monitorizată 
o dată la doi ani, rezultatele monitorizării urmând să fie publicate online într-un raport. 

Membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, întruniți în ședința din 
15 iunie 2022 au hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte un proiect de opinie favorabil 
asupra acestei comunicări. 

 
VICEPREȘEDINTE 

IONUȚ MARIAN STROE 


