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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje viacročný program Spoločenstva na ochranu detí 
používajúcich internet, má za cieľ vytvoriť bezpečnejšie online prostredie pre deti tým, že 
podporí samoregulačné iniciatívy a zlepší povedomie spoločnosti o tejto téme. Program 
Bezpečnejší internet zameraný na deti a mládež umožní rodinným príslušníkom lepšie 
zadelenie času a zvýši ich efektivitu v boji s negatívnymi vplyvmi nových technológií.
Prioritou nového programu budú tieto činnosti:
Ι. Obmedzovať nezákonný obsah a bojovať so škodlivým konaním na internete: činnosti, 
ktorých cieľom je pre verejnosť zabezpečiť národné kontaktné miesta, kde možno oznámiť 
nezákonný obsah a škodlivé konanie na internete, s osobitným dôrazom na šírenie materiálu 
súvisiaceho s pohlavným zneužívaním detí a nadväzovanie priateľstva s deťmi na sexuálne 
účely (tzv. grooming);
ΙΙ. Presadzovať bezpečnejšie online prostredie: podpora samoregulačných iniciatív v tejto 
oblasti; stimuly na zapájanie detí a mladých ľudí do vytvárania bezpečnejšieho online 
prostredia;
ΙΙΙ. Zabezpečiť povedomie verejnosti: činnosti zamerané na deti, ich rodičov a učiteľov;
podpora multiplikačného účinku prostredníctvom výmeny najlepších postupov v rámci siete 
národných informačných centier; podpora kontaktných miest, kde môžu rodičia a deti 
dostávať rady o tom, ako bezpečne používať internet;
ΙV. Vytvoriť vedomostnú základňu združením výskumníkov, ktorí sa na európskej úrovni 
angažujú v oblasti bezpečnosti detí na internete: vytvorenie vedomostnej základne o 
využívaní nových technológií deťmi, o vplyvoch týchto technológií na ne a s tým súvisiacich 
rizikách; využitie tejto základne na zefektívnenie činností prebiehajúcich v rámci programu 
Bezpečnejší internet.

Internet priamym spôsobom vplýva na každodenný život občanov. Preto je čoraz dôležitejšie 
vypracovať analýzy, rámce a argumenty, ktoré v našich spoločnostiach zabezpečia takúto 
technologickú zmenu, ktorá prispeje k ďalšej podpore rovnosti medzi mužmi a ženami, 
chlapcami a dievčatami. Naliehavo potrebné je porozumieť tomu, aký vplyv môžu mať nové 
technológie vrátane internetu na práva žien, a kriticky sa zamyslieť nad ich možnými 
dlhodobými účinkami. Návrh stanoviska zdôrazňuje, že pri tvorbe a realizácii rozličných akcií 
programu je dôležité uplatňovať prístup zohľadňujúci rodový aspekt. Dievčatám a chlapcom 
by sa mali zaručiť rovnaké príležitosti a vo všetkých prijatých opatreniach by sa mala posúdiť 
a zohľadňovať rozdielnosť ich potrieb.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Počet internetových pripojení a 
používanie komunikačných technológií, 
ako sú napríklad mobilné telefóny, v 
Spoločenstve stále významne rastie a 
všetkým občanom v rovnakej miere 
poskytuje veľké možnosti, ako je účasť, 
interaktivita a kreativita. Zároveň 
pretrváva nebezpečenstvo pre deti a 
zneužívanie uvedených technológií a 
vzhľadom na meniace sa technológie a 
správanie spoločnosti sa naďalej objavujú 
nové nebezpečenstvá a zneužitia. S cieľom 
podporiť využívanie príležitostí a 
pozitívnych prínosov, ktoré ponúka 
internet a iné online technológie, sú 
potrebné aj opatrenia na podporu ich 
bezpečnejšieho používania.

(1) Počet internetových pripojení a 
používanie komunikačných technológií, 
ako sú napríklad mobilné telefóny, v 
Spoločenstve stále významne rastie a 
všetkým občanom v rovnakej miere 
poskytuje veľké možnosti, ako je účasť, 
interaktivita a kreativita. Zároveň sú deti 
neustále vystavované nebezpečenstvu a 
pretrváva zneužívanie uvedených 
technológií a vzhľadom na meniace sa 
technológie a správanie spoločnosti sa 
naďalej objavujú nové nebezpečenstvá a 
zneužitia, ako aj podpora stereotypov, 
ktoré spochybňujú rovnosť medzi mužmi 
a ženami, chlapcami a dievčatami. S
cieľom podporiť využívanie príležitostí a 
pozitívnych prínosov, ktoré ponúka 
internet a iné online technológie, sú 
potrebné aj opatrenia na podporu ich 
bezpečnejšieho používania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4.) V oblasti obsahu s možným škodlivým 
účinkom na deti a v oblasti nezákonného 
obsahu, obzvlášť materiálu obsahujúceho 
zneužívanie detí, bude naďalej pretrvávať 
potreba opatrení. To isté platí v prípade 
detí, ktoré sa stanú obeťami škodlivého a 
nezákonného správania vedúceho k 
fyzickej a psychickej ujme a detí, ktoré sú 
navádzané k napodobňovaniu takého 

(4.) V oblasti obsahu s možným škodlivým 
účinkom na deti, najmä pornografického 
materiálu, a v oblasti nezákonného obsahu, 
obzvlášť materiálu obsahujúceho 
zneužívanie detí, bude naďalej pretrvávať 
potreba opatrení. To isté platí v prípade 
detí, ktoré sa stanú obeťami škodlivého a 
nezákonného správania vedúceho k 
fyzickej a psychickej ujme a detí, ktoré sú 
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správania, ktorým spôsobia ujmu sebe aj 
iným.

navádzané k napodobňovaniu takého 
správania, ktorým spôsobia ujmu sebe aj 
iným. Na tento účel sa musí osobitná 
pozornosť venovať tzv. systému peer- to-
peer (program na výmenu súborov).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Rozhodnutím Európskeho parlamentu a 
Rady č. 276/1999/ES z 25. januára 1999, 
ktorým sa prijíma viacročný akčný plán 
Spoločenstva na podporu bezpečnejšieho 
používania internetu a nových online 
technológií prostredníctvom boja proti 
nezákonnému a škodlivému obsahu hlavne 
v oblasti ochrany detí a neplnoletých osôb 
(akčný plán Bezpečnejší internet 1998 –
2004), a rozhodnutím Európskeho 
parlamentu a Rady č. 854/2005/ES z 11. 
mája 2005 zakladajúcim viacročný 
program Spoločenstva na podporu 
bezpečnejšieho používania internetu a 
nových online technológií (program 
Bezpečnejší internet plus na roky 2005 až 
2008) sa zabezpečilo financovanie zo 
strany Spoločenstva, ktoré úspešne 
podnietilo rôzne iniciatívy a poskytlo 
európsku pridanú hodnotu, ako to dokazujú 
hodnotenia programov, ktoré sa predložili 
Európskemu parlamentu, Rade a Výboru 
regiónov.

(6) Rozhodnutím Európskeho parlamentu a 
Rady č. 276/1999/ES z 25. januára 1999, 
ktorým sa prijíma viacročný akčný plán 
Spoločenstva na podporu bezpečnejšieho 
používania internetu a nových online 
technológií prostredníctvom boja proti 
nezákonnému a škodlivému obsahu hlavne 
v oblasti ochrany detí a neplnoletých osôb 
(akčný plán Bezpečnejší internet 1998 –
2004), a rozhodnutím Európskeho 
parlamentu a Rady č. 854/2005/ES z 11. 
mája 2005 zakladajúcim viacročný 
program Spoločenstva na podporu 
bezpečnejšieho používania internetu a 
nových online technológií (program 
Bezpečnejší internet plus na roky 2005 až 
2008) sa zabezpečilo financovanie zo 
strany Spoločenstva, ktoré úspešne 
podnietilo rôzne iniciatívy a poskytlo 
európsku pridanú hodnotu, ako to dokazujú 
hodnotenia programov, ktoré sa predložili 
Európskemu parlamentu, Rade a Výboru 
regiónov. Program Bezpečnejší internet 
plus (2005 – 2008) a nový Bezpečnejší 
program (2009 – 2013) umožní rodinným 
príslušníkom lepšie zadelenie času a zvýši 
ich efektivitu v boji s negatívnymi vplyvmi 
nových technológií.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Príloha I  činnosť 2  odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Podnecovanie zapájania detí a mladých 
ľudí do vytvárania bezpečnejšieho online 
prostredia. Opatrenia sa budú zameriavať 
na zapojenie detí a mladých ľudí s cieľom 
lepšie porozumieť ich názorom a 
skúsenostiam v súvislosti s využívaním 
online technológií a v súvislosti s tým, ako 
podporovať bezpečnejšie online prostredie 
pre deti.

3. Podnecovanie zapájania detí a mladých 
ľudí do vytvárania bezpečnejšieho online 
prostredia. Opatrenia sa budú zameriavať 
na zapojenie detí a mladých ľudí, pričom 
sa zabezpečí rovnaká účasť dievčat a 
chlapcov a žien a mužov, s cieľom lepšie 
porozumieť ich názorom a skúsenostiam v 
súvislosti s využívaním online technológií 
a v súvislosti s tým, ako podporovať 
bezpečnejšie online prostredie pre deti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Príloha I  činnosť 4  odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Podpora výskumu o prenasledovaní detí 
na internete. Opatrenia sa budú zameriavať 
na skúmanie technických, psychologických 
a sociologických otázok týkajúcich sa 
prenasledovania detí v online prostredí, 
vrátane šikanovania, groomingu, otázok 
týkajúcich sa materiálu obsahujúceho 
pohlavné zneužívanie detí na internete a 
objavujúcich sa foriem správania, ktoré 
môžu deti vystaviť riziku ujmy.

4. Podpora výskumu o prenasledovaní detí 
na internete. Opatrenia, ktoré zahŕňajú 
prístup zohľadňujúci rodový aspekt, sa 
budú zameriavať na skúmanie technických, 
psychologických a sociologických otázok 
týkajúcich sa prenasledovania detí v online 
prostredí, vrátane šikanovania, groomingu, 
otázok týkajúcich sa materiálu 
obsahujúceho pohlavné zneužívanie detí na 
internete a objavujúcich sa foriem 
správania, ktoré môžu deti vystaviť riziku 
ujmy.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Príloha I  činnosť 4  odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Zvyšovanie poznatkov o vplyvoch 
používania súčasných a novovznikajúcich 
technológií na deti a mladých ľudí. 
Opatrenia sa budú zameriavať na lepšie 
pochopenie psychologických vplyvov, 
vplyvov týkajúcich sa správania a 
sociologických vplyvov na deti a mladých 
ľudí, ktorí používajú online technológie, 
siahajúcich od účinku vystavenia 
škodlivému obsahu a správaniu až po 
grooming a šikanovanie a v rámci rôznych 
platforiem, od počítačov a mobilných 
telefónov po herné konzoly a iné 
novovznikajúce technológie.

5. Zvyšovanie poznatkov o vplyvoch 
používania súčasných a novovznikajúcich 
technológií na deti a mladých ľudí. 
Opatrenia, ktoré zahŕňajú prístup 
zohľadňujúci rodový aspekt, sa budú 
zameriavať na lepšie pochopenie 
psychologických vplyvov, vplyvov 
týkajúcich sa správania a sociologických 
vplyvov na deti a mladých ľudí, ktorí 
používajú online technológie, siahajúcich 
od účinku vystavenia škodlivému obsahu a 
správaniu až po grooming a šikanovanie a 
v rámci rôznych platforiem, od počítačov a 
mobilných telefónov po herné konzoly a 
iné novovznikajúce technológie.

Or. en
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