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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh rozhodnutí o zavedení víceletého programu Společenství pro ochranu dětí 
využívajících internet je zaměřen na vytvoření bezpečnějšího on-line prostředí pro děti 
podporou samoregulačních iniciativ a prostřednictvím lepšího povědomí ve společnosti.
Program „Bezpečnější internet“ pro děti a mládež má usnadnit rozvržení času a efektivitu 
členů rodiny v boji proti negativním dopadům nových technologií. Nový program bude 
zaměřen zejména na následující akce:
I. Omezení nedovoleného obsahu a potírání škodlivého chování on-line: akce, které mají 
veřejnosti poskytnout národní kontaktní místa, kde bude možné nahlásit nelegální obsah 
šířený on-line a škodlivé chování, zejména se zaměřením na materiály týkající se sexuálního 
zneužívání dětí a grooming.
ΙΙ. Podpora bezpečnějšího on-line prostředí: podpora samoregulačních iniciativ v této 
oblasti. Cílem je podnítit zapojení dětí a mládeže do vytváření bezpečnějšího on-line 
prostředí, zejména prostřednictvím mládežnických panelů.
ΙΙΙ. Zajištění povědomí veřejnosti: akce zaměřené na děti, jejich rodiče a učitele. Podpora 
multiplikačního efektu prostřednictvím výměny osvědčených postupů v rámci sítě 
vnitrostátních informačních středisek. Podpora kontaktních míst, kde mohou rodiče a děti 
získat radu, jak být on-line v bezpečí.
ΙV. Vytvoření znalostní základny tím, že se spojí vědci zapojení do problematiky 
bezpečnosti dětí on-line na evropské úrovni. Vytvořit znalostní základnu s informacemi o 
používání nových technologií dětmi, o dopadech, jaké tyto technologie na děti mají, a o 
souvisejících rizicích. Použít ji ke zlepšení účinnosti akcí probíhajících v rámci programu 
Bezpečnější internet.

Internet má přímý dopad na každodenní život občanů. Proto je mimořádně důležité 
připravovat analýzy, rámce a argumenty k zajištění toho, že tato technologická změna v naší 
společnosti přispěje k další podpoře rovnosti mezi muži a ženami, chlapci a dívkami. Je 
naléhavě třeba zjistit, jaký dopad mohou mít nové technologie včetně internetu na práva žen, 
a kriticky zhodnotit jejich potenciální dlouhodobé účinky. Návrh stanoviska zdůrazňuje 
význam přístupu zohledňujícího rovnost mužů a žen při přípravě a provádění různých akcí v 
rámci tohoto programu. Dívkám a chlapcům by měly být zaručeny stejné příležitosti a při 
provádění jednotlivých akcí by měly by být zhodnoceny a zohledněny jejich odlišné potřeby.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a 
vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:



PA\734254CS.doc 4/7 PE409.378v02-00

CS

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Míra využívání internetu a 
komunikačních technologií, například 
mobilních telefonů, se ve Společenství 
neustále významně zvyšuje a nabízí velké 
příležitosti, jako například účast, 
interaktivitu a tvořivost, pro všechny 
občany bez rozdílu. Přetrvávají určitá 
rizika pro děti, nadále dochází ke 
zneužívání technologií a v důsledku 
měnících se technologií a společenského 
chování se stále objevují nová rizika a 
způsoby zneužívání. S cílem povzbudit 
využívání příležitostí a pozitivních přínosů, 
které internet a jiné on-line technologie 
nabízejí, jsou třeba také opatření na 
podporu jejich bezpečnějšího využívání.

(1) Míra využívání internetu a 
komunikačních technologií, například 
mobilních telefonů, se ve Společenství 
neustále významně zvyšuje a nabízí velké 
příležitosti, jako například účast, 
interaktivitu a tvořivost, pro všechny 
občany bez rozdílu. Přetrvávají určitá 
rizika pro děti, nadále dochází ke 
zneužívání technologií a v důsledku 
měnících se technologií a společenského 
chování se stále objevují nová rizika a 
způsoby zneužívání, jakož i propagace 
stereotypů zpochybňujících rovnost mezi 
muži a ženami, chlapci a dívkami. S cílem 
povzbudit využívání příležitostí 
a pozitivních přínosů, které internet a jiné 
on-line technologie nabízejí, jsou třeba 
také opatření na podporu jejich 
bezpečnějšího využívání.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Trvale bude třeba konat jak v případě 
pro děti potenciálně škodlivého obsahu, tak 
i v případě nedovoleného obsahu, zejména 
materiálů týkajících se zneužívání dětí. 
Totéž se vztahuje na děti, které se stávají 
obětí škodlivého a nedovoleného chování 
vedoucího k tělesné a psychologické újmě, 
a na děti, které jsou naváděny 
k napodobování takového chování, a 
způsobují tak újmu sobě a ostatním.

(4) Trvale bude třeba konat jak v případě 
pro děti potenciálně škodlivého obsahu, 
zejména pornografických materiálů, tak 
i v případě nedovoleného obsahu, zejména 
materiálů týkajících se zneužívání dětí. 
Totéž se vztahuje na děti, které se stávají 
obětí škodlivého a nedovoleného chování 
vedoucího k tělesné a psychologické újmě, 
a na děti, které jsou naváděny 
k napodobování takového chování, a 
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způsobují tak újmu sobě a ostatním. Z 
tohoto důvodu je třeba zaměřit zvláštní 
pozornost na systém sdílení mezi uživateli 
(peer to peer).

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 276/1999/ES ze dne 25. ledna 
1999, kterým se přijímá víceletý akční plán 
Společenství na podporu bezpečného 
využívání internetu prostřednictvím boje s 
nedovolenými a škodlivými materiály 
zejména v oblasti ochrany dětí a 
nezletilých osob (akční plán pro 
bezpečnější internet 1998–2004) a 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
č. 854/2005/ES ze dne 11. května 2005 o 
zavedení víceletého programu Společenství 
pro podporu bezpečnějšího využívání 
internetu a nových on-line technologií 
(program Bezpečnější internet plus 2005–
2008) zajistily financování ze zdrojů 
Společenství, které úspěšně podpořilo řadu 
iniciativ, a vedlo k vytvoření evropské 
přidané hodnoty, jak ukazují hodnocení 
programů předložená Evropskému 
parlamentu, Radě a Výboru regionů.

(6) Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 276/1999/ES ze dne 25. ledna 
1999, kterým se přijímá víceletý akční plán 
Společenství na podporu bezpečného 
využívání internetu prostřednictvím boje s 
nedovolenými a škodlivými materiály 
zejména v oblasti ochrany dětí a 
nezletilých osob (akční plán pro 
bezpečnější internet 1998–2004) a 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
č. 854/2005/ES ze dne 11. května 2005 o 
zavedení víceletého programu Společenství 
pro podporu bezpečnějšího využívání 
internetu a nových on-line technologií 
(Program Bezpečnější internet plus 2005-
2008) zajistily financování ze zdrojů 
Společenství, které úspěšně podpořilo řadu 
iniciativ, a vedlo k vytvoření evropské 
přidané hodnoty, jak ukazují hodnocení 
programů předložená Evropskému 
parlamentu, Radě a Výboru regionů. 
Program „Bezpečnější internet plus“ 
(2005–2008) a „nový Bezpečnější 
program“ (2009–2013) pro děti a mládež 
má zvýšit efektivitu členů rodiny a 
usnadnit jejich rozvržení času v boji proti 
negativním dopadům nových technologií.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Příloha I – Akce 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podpora zapojení dětí a mládeže do 
vytváření bezpečnějšího on-line prostředí. 
Cílem akcí bude zapojení dětí a mládeže ve 
snaze lépe pochopit jejich názory a 
zkušenosti související s využíváním on-line 
technologií a způsoby, jak podporovat 
bezpečnější on-line prostředí pro děti.

3. Podpora zapojení dětí a mládeže do 
vytváření bezpečnějšího on-line prostředí. 
Cílem akcí bude zapojení dětí a mládeže, 
se zajištěním rovnocenné účasti dívek i 
chlapců, žen i mužů, ve snaze lépe 
pochopit jejich názory a zkušenosti 
související s využíváním on-line 
technologií a způsoby, jak podporovat 
bezpečnější on-line prostředí pro děti.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Příloha I – Akce 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podpora výzkumu v oblasti on-line 
viktimizace dětí. Cílem akcí bude 
zkoumání technických, psychologických a 
sociologických otázek vztahujících se k 
viktimizaci dětí v on-line prostředí, včetně 
šikany, groomingu, materiálů týkajících se 
pohlavního zneužívání dětí a nových forem 
chování, které mohou děti vystavit riziku 
újmy.

4. Podpora výzkumu v oblasti on-line 
viktimizace dětí. Cílem akcí, jejichž 
součástí bude přístup zohledňující rovnost 
mužů a žen, bude zkoumání technických, 
psychologických a sociologických otázek 
vztahujících se k viktimizaci dětí v on-line 
prostředí, včetně šikany, groomingu, 
materiálů týkajících se pohlavního 
zneužívání dětí a nových forem chování, 
které mohou děti vystavit riziku újmy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Příloha I – Akce 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Lepší pochopení důsledků využívání 
současných a nově vznikajících technologií 
pro děti a mládež. Cílem akcí bude lepší 
pochopení psychologických a 
sociologických důsledků i důsledků 
chování pro děti a mládež využívající on-
line technologie, od vlivu vystavení 
škodlivému obsahu a chování až po 
grooming a šikanu, a napříč různými 
platformami, od počítačů a mobilních 
telefonů až po herní konzoly a nově 
vznikající technologie.

5. Lepší pochopení důsledků využívání 
současných a nově vznikajících technologií 
pro děti a mládež. Cílem akcí, jejichž 
součástí bude přístup zohledňující rovnost 
mužů a žen, bude lepší pochopení 
psychologických a sociologických 
důsledků i důsledků chování pro děti a 
mládež využívající on-line technologie, od 
vlivu vystavení škodlivému obsahu a 
chování až po grooming a šikanu, a napříč 
různými platformami, od počítačů a 
mobilních telefonů až po herní konzoly a 
nově vznikající technologie.

Or. en
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