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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog sklepa o oblikovanju večletnega programa Skupnosti za zaščito otrok, ki uporabljajo 
internet, je namenjen ustvarjanju varnejšega spletnega okolja za otroke s spodbujanjem 
samoregulativnih pobud in boljše ozaveščenosti v družbi. Program Varnejši internet za otroke 
in mlade omogoča lažje razporejanje časa in večjo učinkovitost družinskih članov v boju z 
negativnimi učinki novih tehnologij. Prednostne naloge novega programa so:
Ι. Zmanjševanje nezakonite vsebine in obravnava škodljivega vedenja na spletu: 
dejavnosti za zagotavljanje kontaktnih točk za javnost, kjer se lahko prijavita nezakonita 
vsebina in škodljivo vedenje na spletu, s poudarkom zlasti na vsebinah, povezanih s spolno 
zlorabo otrok in navezovanjem stikov;
ΙΙ. Spodbujanje varnejšega spletnega okolja: spodbujanje samoregulativnih pobud na tem 
področju. Spodbujanje vključevanja otrok in mladih pri ustvarjanju varnejšega spletnega 
okolja, zlasti z mladinskimi skupinami;
ΙΙΙ. Zagotavljanje ozaveščanja javnosti: dejavnosti za otroke, njihove starše in učitelje.
Spodbujanje multiplikacijskega učinka z izmenjavo najboljših praks znotraj mreže 
nacionalnih centrov za ozaveščanje. Podpiranje kontaktnih točk, kjer lahko starši in otroci 
dobijo nasvete o tem, kako na spletu ostati varen;
ΙV. Vzpostavitev baze znanja z združevanjem raziskovalcev, ki se na evropski ravni 
ukvarjajo z varnostjo otrok na spletu. Vzpostavitev baze znanja o novih tehnologijah, ki jih 
uporabljajo otroci, in učinkih, ki jih imajo nanje, ter s tem povezanimi tveganji. Uporaba baze 
za izboljšanje učinkovitosti obstoječih ukrepov programa o varnejši uporabi interneta.

Internet ima neposredne posledice na vsakdanje življenje državljanov. Zato je izredno 
pomembno, da se pripravijo analize, okviri in argumenti, ki bodo v naši družbi zagotovili 
ustrezno tehnološko spremembo, ki bo prispevala k nadaljnjemu spodbujanju enakosti 
med moškimi in ženskami, fanti in dekleti. Treba je razumeti, kakšen učinek imajo lahko 
nove tehnologije, tudi internet, na pravice žensk, in kritično oceniti njihove morebitne 
daljnosežne posledice. Osnutek mnenja poudarja, kako pomembno je, da se uvede pristop, ki 
upošteva enakost spolov, medtem ko se oblikujejo in izvajajo ukrepi različnih programov. 
Fantom in dekletom je treba zagotoviti enake možnosti, njihove različne potrebe pa je treba 
oceniti in jih upoštevati pri vsakem ukrepu.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje 
predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Prodor interneta in uporaba 
komunikacijskih tehnologij, kot so mobilni 
telefoni, v Skupnosti še vedno zelo 
naraščata in ponujata vsem državljanom 
velike priložnosti, kot so udeležba, 
interaktivnost in ustvarjalnost. Še naprej pa 
obstajajo tveganja za otroke in zlorabo 
tehnologij, zaradi spreminjajočih se 
tehnologij in socialnega vedenja pa še 
naprej nastajajo nova tveganja in zlorabe. 
Da bi spodbudili koriščenje priložnosti in 
pozitivnih učinkov, ki jih nudijo internet in 
druge spletne tehnologije, je treba sprejeti 
tudi ukrepe za spodbujanje varnejše 
uporabe.

(1) Prodor interneta in uporaba 
komunikacijskih tehnologij, kot so mobilni 
telefoni, v Skupnosti še vedno zelo 
naraščata in ponujata vsem državljanom 
velike priložnosti, kot so udeležba, 
interaktivnost in ustvarjalnost. Še naprej pa 
obstajajo tveganja za otroke in zlorabo 
tehnologij, zaradi spreminjajočih se 
tehnologij in socialnega vedenja pa še 
naprej nastajajo nova tveganja in zlorabe 
ter spodbujanje stereotipov, ki netijo 
neenakost med moškimi in ženskami, 
fanti in dekleti. Da bi spodbudili 
koriščenje priložnosti in pozitivnih 
učinkov, ki jih nudijo internet in druge 
spletne tehnologije, je treba sprejeti tudi 
ukrepe za spodbujanje varnejše uporabe.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4.) Še naprej bo obstajala potreba po 
ukrepih na področju vsebin, potencialno 
škodljivih za otroke, in na področju 
nezakonitih vsebin, zlasti gradiv z zlorabo 
otrok. Enako velja za otroke, ki postanejo 
žrtve škodljivega in nezakonitega vedenja, 
kar privede do telesne in psihološke škode, 
in za otroke, ki so zavedeni v posnemanje 
takšnega ravnanja, s čimer škodujejo sebi 
in drugim.

(4.) Še naprej bo obstajala potreba po 
ukrepih na področju vsebin, potencialno 
škodljivih za otroke, zlasti pornografskih 
vsebin, in na področju nezakonitih vsebin, 
zlasti gradiv z zlorabo otrok. Enako velja 
za otroke, ki postanejo žrtve škodljivega in 
nezakonitega vedenja, kar privede do 
telesne in psihološke škode, in za otroke, ki 
so zavedeni v posnemanje takšnega 
ravnanja, s čimer škodujejo sebi in drugim. 
Posebno pozornost je zato treba nameniti 
sistemu vsak z vsakim (peer to peer).
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Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Odločba št. 276/1999/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. januarja 
1999 o sprejetju večletnega akcijskega 
načrta Skupnosti za pospeševanje varnejše 
uporabe interneta s preprečevanjem 
nezakonitih in škodljivih vsebin v 
globalnih omrežjih, zlasti na področju 
varovanja otrok in mladostnikov (Akcijski 
načrt za varnejši internet 1998–2004) in 
Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 
854/2005/ES z dne 11. maja 2005 o uvedbi 
večletnega Programa Skupnosti za 
spodbujanje varnejše uporabe interneta in 
novih spletnih tehnologij (program 
Varnejši internet plus 2005 do 2008) sta 
zagotovila financiranje Skupnosti, ki je 
uspešno spodbudilo različne pobude in 
dalo evropsko dodano vrednost, kot kažejo 
ocene programov, predložene Evropskemu 
parlamentu, Svetu in Odboru regij.

(6) Odločba št. 276/1999/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. januarja 
1999 o sprejetju večletnega akcijskega 
načrta Skupnosti za pospeševanje varnejše 
uporabe interneta s preprečevanjem 
nezakonitih in škodljivih vsebin v 
globalnih omrežjih, zlasti na področju 
varovanja otrok in mladostnikov (Akcijski 
načrt za varnejši internet 1998–2004) in 
Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 
854/2005/ES z dne 11. maja 2005 o uvedbi 
večletnega Programa Skupnosti za 
spodbujanje varnejše uporabe interneta in 
novih spletnih tehnologij (program 
Varnejši internet plus 2005 do 2008) sta 
zagotovila financiranje Skupnosti, ki je 
uspešno spodbudilo različne pobude in 
dalo evropsko dodano vrednost, kot kažejo 
ocene programov, predložene Evropskemu 
parlamentu, Svetu in Odboru regij.
Programa Varnejši internet plus (2005-
2008) in novi program za varnejši internet 
(2009-2013) omogočata večjo učinkovitost 
družinskih članov in lažje razporejanje 
časa v boju z negativnimi posledicami 
novih tehnologij.

Or. en
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Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Priloga I – dejavnost 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Spodbujanje vključevanja otrok in 
mladih pri ustvarjanju varnejšega spletnega 
okolja. Dejavnosti bodo usmerjene k 
vključevanju otrok in mladih z namenom 
boljšega razumevanja njihovih stališč in 
izkušenj v zvezi z uporabo spletnih 
tehnologij in načini spodbujanja varnejšega 
spletnega okolja za otroke.

3. Spodbujanje vključevanja otrok in 
mladih pri ustvarjanju varnejšega spletnega 
okolja. Dejavnosti bodo usmerjene k 
vključevanju otrok in mladih, ob 
zagotavljanju enakopravne udeležbe 
deklet in fantov, žensk in moških, z 
namenom boljšega razumevanja njihovih 
stališč in izkušenj v zvezi z uporabo 
spletnih tehnologij in načini spodbujanja 
varnejšega spletnega okolja za otroke.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Priloga I – dejavnost 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Spodbujanje raziskovanja v zvezi s 
spletno viktimizacijo otrok. Dejavnosti 
bodo usmerjene v raziskovanje tehničnih, 
psiholoških in socioloških vprašanj, 
povezanih z viktimizacijo otrok v spletnem 
okolju, vključno z ustrahovanjem, 
navezovanjem stikov, vprašanji v zvezi s 
spletnimi vsebinami, povezanimi s spolnim 
zlorabljanjem otrok, in nastajajočimi 
oblikami vedenja, ki lahko ogrožajo otroke.

4. Spodbujanje raziskovanja v zvezi s 
spletno viktimizacijo otrok. Dejavnosti, ki 
vključujejo pristop, ki upošteva vidik 
spolov, bodo usmerjene v raziskovanje 
tehničnih, psiholoških in socioloških 
vprašanj, povezanih z viktimizacijo otrok v 
spletnem okolju, vključno z 
ustrahovanjem, navezovanjem stikov, 
vprašanji v zvezi s spletnimi vsebinami, 
povezanimi s spolnim zlorabljanjem otrok, 
in nastajajočimi oblikami vedenja, ki lahko 
ogrožajo otroke.

Or. en
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Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Priloga I – dejavnost 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Izboljšanje poznavanja učinkov uporabe 
trenutnih in nastajajočih tehnologij na 
otroke in mlade. Dejavnosti bodo 
namenjene boljšemu razumevanju 
psiholoških, vedenjskih in socioloških 
učinkov na otroke in mlade, ki uporabljajo 
spletne tehnologije, in sicer od učinkov 
izpostavljenosti škodljivi vsebini in 
vedenju pa vse do navezovanja stikov in 
ustrahovanja v različnih računalniških 
okoljih, od računalnikov in mobilnih 
telefonov do igralnih konzol in drugih 
nastajajočih tehnologij.

5. Izboljšanje poznavanja učinkov uporabe 
trenutnih in nastajajočih tehnologij na 
otroke in mlade. Dejavnosti, ki vključujejo 
pristop, ki upošteva vidik spolov, bodo
namenjene boljšemu razumevanju 
psiholoških, vedenjskih in socioloških 
učinkov na otroke in mlade, ki uporabljajo 
spletne tehnologije, in sicer od učinkov 
izpostavljenosti škodljivi vsebini in 
vedenju pa vse do navezovanja stikov in 
ustrahovanja v različnih računalniških 
okoljih, od računalnikov in mobilnih 
telefonov do igralnih konzol in drugih 
nastajajočih tehnologij.

Or. en
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