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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Propozycja decyzji ustanawiającej wieloletni wspólnotowy program ochrony dzieci 
korzystających z Internetu ukierunkowana jest na stworzenie bezpieczniejszego środowiska 
internetowego dla dzieci poprzez promowanie samodzielnych inicjatyw regulacyjnych oraz 
większej świadomości społecznej. Program „bezpieczniejszy Internet” dla dzieci i młodzieży 
ułatwi gospodarowanie czasem oraz skuteczność członków rodziny w zwalczaniu 
negatywnych skutków nowych technologii. Następujące działania mają priorytetowe 
znaczenie dla nowego programu:
I. Ograniczenie ilości treści niezgodnych z prawem i zwalczanie szkodliwych zachowań 
w środowisku online: działania mające na celu udostępnienie społeczeństwu krajowych 
punktów kontaktowych, w których będzie można zgłaszać niezgodne z prawem treści oraz 
szkodliwe zachowania w sieci, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów 
przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci i nagabywanie ich w celach 
seksualnych;
ΙΙ. Promowanie bezpieczniejszego środowiska online: wspieranie samodzielnych inicjatyw 
regulacyjnych w tej dziedzinie. Stymulowanie zaangażowania dzieci i młodzieży w tworzenie 
bezpieczniejszego środowiska online, w szczególności za pośrednictwem paneli 
młodzieżowych;
ΙΙΙ. Zapewnienie świadomości społecznej: działania skierowane do dzieci, ich rodziców 
i nauczycieli. Wspieranie efektu mnożnikowego poprzez wymianę najlepszych praktyk 
w ramach sieci ośrodków informacyjnych. Wspieranie punktów kontaktowych, w których 
rodzice i dzieci mogą uzyskać porady dotyczące bezpieczeństwa online;
ΙV. Ustanowienie bazy wiedzy poprzez zgromadzenie na szczeblu europejskim naukowców 
zajmujących się sieciowym bezpieczeństwem dzieci. Ustanowienie bazy wiedzy na temat 
wykorzystania nowych technologii przez dzieci, o skutkach tych technologii dla dzieci oraz 
powiązanych z nimi zagrożeń. Wykorzystanie jej do poprawy skuteczności podejmowanych 
działań w ramach programu bezpieczniejszy internet.

Internet wywiera bezpośredni wpływ na codzienne życie obywateli. Dlatego niezwykle 
istotne staje się sporządzanie analiz, stosownych ram i argumentów zapewniających, że taka 
technologiczna przemiana naszych społeczeństw przyczynia się do dalszego promowania 
równości między mężczyznami i kobietami, chłopcami i dziewczynkami. Istnieje pilna 
potrzeba stwierdzenia, jaki wpływ nowe technologie, w tym Internet, mogą wywierać na 
prawa kobiet oraz krytycznego spojrzenia na ich potencjalne długoterminowe skutki. 
W projekcie opinii podkreślono znaczenie stosowania podejścia uwzględniającego różnicę 
płci, przy rozwijaniu i wdrażaniu różnorodnych działań wchodzących w zakres programu. 
Dziewczynkom i chłopcom należy zagwarantować takie same możliwości, a ich różniące się 
potrzeby powinny zostać ocenione i odzwierciedlone we wszelkich podejmowanych 
działaniach. 

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o 
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naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Rozpowszechnienie Internetu oraz 
korzystanie z technologii 
komunikacyjnych, takich jak telefonia 
komórkowa, odgrywają we Wspólnocie 
coraz bardziej znaczącą rolę i oferują 
wszystkim obywatelom równie wielkie 
możliwości w zakresie np. uczestnictwa, 
interaktywności i kreatywności. Nadal 
występują zagrożenia dla dzieci oraz 
niewłaściwe sposoby korzystania z 
technologii, a ze względu na zmieniające 
się technologie i zachowania społeczne 
ciągle pojawiają się nowe zagrożenia oraz 
sposoby niewłaściwego korzystania. 
Zachęcenie do korzystania z możliwości, 
jakie oferuje Internet oraz inne technologie 
sieciowe, a także do czerpania pożytków z 
nich płynących, wymaga także środków 
promujących bezpieczne z nich 
korzystanie.

(1) Rozpowszechnienie Internetu oraz 
korzystanie z technologii 
komunikacyjnych, takich jak telefonia 
komórkowa, odgrywają we Wspólnocie 
coraz bardziej znaczącą rolę i oferują 
wszystkim obywatelom równie wielkie 
możliwości w zakresie np. uczestnictwa, 
interaktywności i kreatywności. Nadal 
występują zagrożenia dla dzieci oraz 
niewłaściwe sposoby korzystania z 
technologii, a ze względu na zmieniające 
się technologie i zachowania społeczne 
ciągle pojawiają się nowe zagrożenia oraz 
sposoby niewłaściwego korzystania, jak 
również promowanie stereotypów 
stanowiących zagrożenie dla równości 
między mężczyznami i kobietami, 
chłopcami i dziewczynkami. Zachęcenie 
do korzystania z możliwości, jakie oferuje 
Internet oraz inne technologie sieciowe, a 
także do czerpania pożytków z nich 
płynących, wymaga także środków 
promujących bezpieczne z nich 
korzystanie.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4.) Nadal potrzebne będą działania w 
dziedzinie zarówno treści potencjalnie 
szkodliwych dla dzieci, jak i treści 

(4.) Nadal potrzebne będą działania w 
dziedzinie zarówno treści potencjalnie 
szkodliwych dla dzieci, w szczególności 
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niezgodnych z prawem, w szczególności 
materiałów przedstawiających 
wykorzystywanie dzieci. To samo ma 
zastosowanie do dzieci padających ofiarą 
szkodliwych i niezgodnych z prawem 
zachowań, przynoszących im szkody 
fizyczne i psychiczne, oraz do dzieci 
nakłanianych do imitacji takich zachowań 
ze szkodą dla nich oraz dla innych.

materiałów pornograficznych, jak i treści 
niezgodnych z prawem, w szczególności 
materiałów przedstawiających 
wykorzystywanie dzieci. To samo ma 
zastosowanie do dzieci padających ofiarą 
szkodliwych i niezgodnych z prawem 
zachowań, przynoszących im szkody 
fizyczne i psychiczne, oraz do dzieci 
nakłanianych do imitacji takich zachowań 
ze szkodą dla nich oraz dla innych. W tym 
celu ze szczególną uwagą należy 
potraktować model komunikacji „peer-to-
peer”.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Decyzja nr 276/1999/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 25 stycznia 
1999 r. przyjmująca wieloletni plan działań 
Wspólnoty w zakresie promowania 
bezpieczniejszego korzystania z Internetu i 
nowych technologii sieciowych poprzez 
zwalczanie sprzecznych z prawem i 
szkodliwych treści głównie w obszarze 
ochrony dzieci i nieletnich (plan działania 
na rzecz bezpieczniejszego Internetu 1998–
2004) oraz decyzja nr 854/2005/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
maja 2005 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu wspólnotowego na 
rzecz promowania bezpieczniejszego 
korzystania z Internetu i nowych 
technologii sieciowych (program 
„Bezpieczniejszy Internet +” 2005–2008) 
zapewniły finansowanie wspólnotowe, 
które z powodzeniem doprowadziło do 
zapoczątkowania szeregu inicjatyw, które 
zapewniły wartość dodaną w wymiarze 
europejskim, jak wykazują oceny 

(6) Decyzja nr 276/1999/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 25 stycznia 
1999 r. przyjmująca wieloletni plan działań 
Wspólnoty w zakresie promowania 
bezpieczniejszego korzystania z Internetu i 
nowych technologii sieciowych poprzez 
zwalczanie sprzecznych z prawem i 
szkodliwych treści głównie w obszarze 
ochrony dzieci i nieletnich (plan działania 
na rzecz bezpieczniejszego Internetu 1998–
2004) oraz decyzja nr 854/2005/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
maja 2005 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu wspólnotowego na 
rzecz promowania bezpieczniejszego 
korzystania z Internetu i nowych
technologii sieciowych (program 
„Bezpieczniejszy Internet +” 2005–2008) 
zapewniły finansowanie wspólnotowe, 
które z powodzeniem doprowadziło do 
zapoczątkowania szeregu inicjatyw, które 
zapewniły wartość dodaną w wymiarze 
europejskim, jak wykazują oceny 
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programu przedstawione Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komitetowi 
Regionów.

programu przedstawione Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komitetowi 
Regionów. Program „bezpieczniejszy 
Internet +” (2005-2008) oraz „nowy 
bezpieczniejszy program” (2009-2013) 
zwiększy skuteczność członków rodziny 
oraz gospodarowanie czasem w 
zwalczaniu negatywnych skutków nowych 
technologii. 

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I  działanie 2  ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Stymulowanie zaangażowania dzieci i 
młodzieży w tworzenie bezpieczniejszego 
środowiska online. Działania będą miały 
na celu zaangażowanie dzieci i młodzieży, 
tak aby lepiej zrozumieć ich poglądy i 
doświadczenia dotyczące korzystania z 
technologii sieciowych oraz sposobów 
promowania środowiska online 
bezpieczniejszego dla dzieci.

3. Stymulowanie zaangażowania dzieci i 
młodzieży w tworzenie bezpieczniejszego 
środowiska online. Działania będą miały 
na celu zaangażowanie dzieci i młodzieży, 
zapewnienie takiego samego udziału 
dziewczynek i chłopców, kobiet i 
mężczyzn, tak aby lepiej zrozumieć ich 
poglądy i doświadczenia dotyczące 
korzystania z technologii sieciowych oraz 
sposobów promowania środowiska online 
bezpieczniejszego dla dzieci.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I  działanie 4  ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Promowanie badań dotyczących 
wiktymizacji dzieci online. Działania będą 
mieć na celu zbadanie technicznych, 
psychologicznych i socjologicznych 

3. Promowanie badań dotyczących 
wiktymizacji dzieci online. Działania 
obejmujące podejście uwzględniające 
różnicę płci będą mieć na celu zbadanie 
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zagadnień związanych z wiktymizacją 
dzieci w środowisku online, w tym z 
nękaniem i uwodzeniem, zagadnień 
związanych z udostępnianymi online 
materiałami przedstawiającym 
wykorzystywanie seksualne dzieci oraz 
nowych form zachowań, mogących 
stwarzać zagrożenie dla dzieci.

technicznych, psychologicznych i 
socjologicznych zagadnień związanych z 
wiktymizacją dzieci w środowisku online, 
w tym z nękaniem i uwodzeniem, 
zagadnień związanych z udostępnianymi 
online materiałami przedstawiającym 
wykorzystywanie seksualne dzieci oraz 
nowych form zachowań, mogących 
stwarzać zagrożenie dla dzieci.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I  działanie 4  ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Poszerzenie wiedzy o wpływie 
korzystania z obecnych i nowych 
technologii na dzieci i młodzież. Działania 
będą miały na celu lepsze zrozumienie 
psychologicznego, behawioralnego i 
socjologicznego wpływu technologii 
sieciowych na dzieci i młodzież, od 
wpływu kontaktu ze szkodliwymi treściami 
i zachowaniami aż po uwodzenie i nękanie, 
oraz w przypadku różnych platform – od 
komputerów i telefonów komórkowych po 
konsole do gier oraz inne nowe 
technologie.

5. Poszerzenie wiedzy o wpływie 
korzystania z obecnych i nowych 
technologii na dzieci i młodzież. Działania 
obejmujące podejście uwzględniające 
różnicę płci będą miały na celu lepsze 
zrozumienie psychologicznego, 
behawioralnego i socjologicznego wpływu 
technologii sieciowych na dzieci i 
młodzież, od wpływu kontaktu ze 
szkodliwymi treściami i zachowaniami aż 
po uwodzenie i nękanie, oraz w przypadku 
różnych platform – od komputerów i 
telefonów komórkowych po konsole do 
gier oraz inne nowe technologie.

Or. en
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