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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení víceletého programu 
Společenství pro ochranu dětí využívajících internet a jiné komunikační technologie
(KOM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2008)0106),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 153 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0092/2008),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a 
stanoviska Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, Výboru pro kulturu a vzdělávání, 
Rozpočtového výboru a Výboru pro právní záležitosti (A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

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, 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. 
Mělo by být vyvinuto zvláštní úsilí k 
prozkoumání řešení, jež by zabránila 
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tomu, aby dospělé osoby mohly 
prostřednictvím informačních a 
komunikačních technologií úmyslně zvát 
na schůzky děti s cílem sexuálně je zneužít 
nebo spáchat na nich sexuálně 
motivovaný trestný čin.

Or. en

Odůvodnění

This amendment is aimed at adding with particular emphasis the developing phenomenon of 
grooming, according th definition set by art. 23 of the Council of Europe Convention on the 
Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, (October 2007).

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Akce by měla být zaměřena na to, aby 
se zabránilo pronásledování dětí formou 
hrozeb, obtěžování nebo ponižování na 
internetu a/nebo prostřednictvím 
interaktivních digitálních technologií, 
včetně mobilních telefonů.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Program zřízený tímto rozhodnutím 
by měl být zaměřen na vytvoření souboru 
výchovných opatření, který by se měl 
skládat ze vzdělávacích materiálů 
(příručky, videomateriály, interaktivní hry 
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atd.) a z pedagogických nástrojů (tištěné 
materiály pro učitele, internetový portál 
k procvičování atd.), jež by jednak měly 
být uzpůsobeny zvláštním požadavkům 
jednotlivých států, jednak by měly mj. 
používat ty výchovné postupy, které se 
v různých členských státech nejvíce 
osvědčily, přičemž by do nich měly být 
zahrnuty další prvky tohoto programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Program by měl dále podporovat 
rozvoj a koordinaci registrů internetových 
domén na národní úrovni, aby umožnil 
rychlou identifikaci zdroje obsahu 
škodlivého pro děti.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pro účely tohoto rozhodnutí se za 
"dítě" považuje osoba mladší 18 let.

Or. en
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Odůvodnění

This amendment, in line with the Council proposal, and in view of a first reading agreement 
on the programme the concept of children should be clarified.

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za účelem dosažení celkového cíle 
programu je třeba se zabývat těmito směry 
činnosti:

2. Za účelem dosažení celkového cíle 
programu je třeba se zabývat těmito směry 
činnosti:

a) omezování nedovoleného obsahu a 
potírání škodlivého chování on-line;

a) zajištění povědomí veřejnosti;

b) podpora bezpečnějšího on-line prostředí; b) boj proti nedovolenému obsahu a 
potírání škodlivého chování on-line;

c) zajištění povědomí veřejnosti; c) podpora bezpečnějšího on-line prostředí;
d) vytvoření znalostní základny. d) vytvoření znalostní základny.

Or. en

Odůvodnění

The first need to protect children is to improve knowledge and awareness of children, parents, 
teachers and all the operators about the risk and on the instruments to avoid at-risk 
behaviour.

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) hodnocení projektů předložených v 
rámci výzvy k předkládání návrhů na 
financování z rozpočtu Společenství, kde 
se odhadovaný příspěvek Společenství 
rovná nebo je vyšší než 500 000 EUR;

Or. en
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Odůvodnění

This amendment refers to the Comitology procedure the assessment of projects in order to 
ensure a proper evaluation of the candidate project.

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Příloha I – nadpis – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem programu je podpora bezpečnějšího 
využívání internetu a jiných 
komunikačních technologií, zejména 
pokud jde o děti, a boj proti nedovolenému 
obsahu a škodlivému chování on-line. 

Cílem programu je podpora a výchova 
uživatelů, zejména dětí, pokud jde o 
bezpečnější využívání internetu a jiných 
komunikačních technologií, a boj proti 
nedovolenému obsahu a škodlivému 
chování on-line.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Příloha I – nadpis – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celkovým cílem programu je podpora 
bezpečnějšího využívání internetu a jiných 
komunikačních technologií (dále jen „on-
line technologie“), zejména dětmi, podpora 
rozvoje bezpečného on-line prostředí, 
omezování množství nelegálního obsahu 
šířeného on-line, potírání potenciálně 
škodlivého chování on-line a zajištění 
povědomí veřejnosti o on-line rizicích a 
preventivních opatřeních.

Celkovým cílem programu je podpora 
bezpečnějšího využívání internetu a jiných 
komunikačních technologií (dále jen „on-
line technologie“), zejména dětmi, podpora 
rozvoje bezpečného on-line prostředí, 
omezování množství nelegálního obsahu 
šířeného on-line, potírání potenciálně 
škodlivého chování on-line (včetně 
„groomingu“ a internetové šikany) a 
zajištění povědomí veřejnosti o on-line 
rizicích a preventivních opatřeních a 
vytvoření výchovných nástrojů založených 
na osvědčených postupech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zřízení veřejných kontaktních míst pro 
oznamování nedovoleného obsahu nebo 
škodlivého chování on-line. Činnosti by 
měly zajistit, aby byla kontaktní místa 
účinná a pro veřejnost viditelná, udržovala 
úzký vztah s ostatními akcemi na 
vnitrostátní úrovni a spolupracovala na 
evropské úrovni při řešení přeshraničních 
otázek a výměně osvědčených postupů.

1. Zřízení veřejných kontaktních míst a
krizových linek pro oznamování 
nedovoleného obsahu nebo škodlivého 
chování on-line. Činnosti by měly zajistit, 
aby byla kontaktní místa účinná a pro 
veřejnost viditelná, udržovala úzký vztah s 
ostatními akcemi na vnitrostátní úrovni 
(zejména se speciálními policejními 
jednotkami zabývajícími se počítačovou 
kriminalitou) a spolupracovala na 
evropské úrovni při řešení přeshraničních 
otázek a výměně osvědčených postupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podpora spolupráce a výměny informací, 
zkušeností a osvědčených postupů mezi 
zúčastněnými stranami na vnitrostátní i 
evropské úrovni. Cílem činností bude 
zlepšení koordinace zúčastněných stran 
zapojených do boje proti šíření 
nedovoleného obsahu a škodlivého chování 
on-line a podpora účasti a zapojení těchto 
zúčastněných stran. 

4. Podpora spolupráce a výměny informací, 
zkušeností a osvědčených postupů mezi 
zúčastněnými stranami na vnitrostátní i 
evropské úrovni. Cílem činností bude 
zlepšení koordinace zúčastněných stran 
zapojených do boje proti šíření 
nedovoleného obsahu a škodlivého chování 
on-line a podpora účasti a zapojení těchto 
zúčastněných stran. Činnosti budou 
podporovat zejména sdílení údajů na 
mezinárodní úrovni a výměnu zkušeností 
mezi vládami, policejními orgány, 
krizovými linkami, bankovními a 
finančními institucemi a institucemi 
vydávajícími kreditní karty, poradnami 
pracujícími se zneužívanými dětmi, 
organizacemi zaměřenými na péči o děti a 
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poskytovateli internetových služeb. 
Pracovní skupina na úrovni EU a/nebo 
na mezinárodní úrovni by se mohla 
scházet čtvrtletně, aby usnadnila sdílení 
údajů, odborného poradenství a 
osvědčených postupů mezi zúčastněnými 
stranami, včetně kontaktních míst a 
krizových linek, policejních útvarů, 
zástupců vlád a především poskytovatelů 
internetových služeb. 

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zlepšení spolupráce, výměna informací 
a zkušeností z boje proti nedovolenému 
obsahu a škodlivému chování on-line na 
mezinárodní úrovni. Cílem činností bude 
zlepšení spolupráce s třetími zeměmi, 
harmonizace přístupů k řešení problému 
nedovoleného obsahu a škodlivého chování 
on-line na mezinárodní úrovni a podpora 
rozvoje společných přístupů a pracovních 
metod.

5. Zlepšení spolupráce, výměna informací 
a zkušeností z boje proti nedovolenému 
obsahu a škodlivému chování on-line na 
mezinárodní úrovni. Cílem činností bude 
zlepšení spolupráce s třetími zeměmi, 
harmonizace přístupů k řešení problému 
nedovoleného obsahu a škodlivého chování 
on-line na mezinárodní úrovni a podpora 
rozvoje koordinovaného přístupu 
k různým vnitrostátním databázím 
shromažďujícím obrazové materiály o 
zneužívání dětí a také podpora společných 
přístupů a pracovních metod.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 2 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Podpora a pomoc poskytovatelům 
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služeb při vývoji společného označení. 
Cílem činností bude podporovat 
poskytovatele internetových služeb a 
pomoci jim vytvořit, jako nástroj 
samoregulace, společné označení 
webových stránek „vhodné i pro děti“, 
umožňující přístup ke službám „obsahu 
vytvářeného uživatelem“, jež má 
poskytovatel služeb pod kontrolou.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 2 – bod 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 ve 
snaze lépe pochopit jejich názory a 
zkušenosti související s využíváním on-line 
technologií a způsoby, jak podporovat 
bezpečnější on-line prostředí pro děti. Toto 
zapojení bude pravidelně probíhat v rámci 
Evropského fóra o právech dítěte. 

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 3 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zřízení kontaktních míst, kde mohou 
rodiče a děti získat odpovědi na otázky 
o způsobech, jak být on-line v bezpečí.
Cílem činností bude umožnit uživatelům 
rozhodovat se informovaně a zodpovědně, 
poskytováním poradenství a informací 

2. Zřízení kontaktních míst, kde mohou 
rodiče a děti získat odpovědi na otázky 
o způsobech, jak být on-line v bezpečí.
Cílem činností bude umožnit uživatelům 
rozhodovat se informovaně a zodpovědně, 
poskytováním poradenství a informací 
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o opatřeních, která je třeba přijmout k 
zachování on-line bezpečnosti.

o opatřeních, která je třeba přijmout k 
zachování on-line bezpečnosti. Cílem 
činností bude zlepšit informovanost o 
problémech spojených s „groomingem“ a 
„internetovou šikanou“ a případně 
zprostředkovat kontakty na příslušné 
policejní útvary a dobročinné organizace 
pracující s dětmi. Kontaktní místa budou 
také pomáhat občanům podávat 
speciálním policejním útvarům zprávy o 
trestných činech na internetu, jejichž 
oběťmi jsou děti.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 3 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zajištění výměny osvědčených postupů 
a přeshraniční spolupráce na evropské 
úrovni. Budou přijata opatření k zajištění 
účinné evropské přeshraniční spolupráce 
a účinné výměny osvědčených postupů, 
nástrojů, metod, zkušeností a informací.

4. Zajištění výměny osvědčených postupů 
a přeshraniční spolupráce na evropské 
úrovni. Budou přijata opatření k zajištění 
účinné evropské přeshraniční spolupráce 
a účinné výměny osvědčených postupů, 
nástrojů, metod, zkušeností a informací. 
Cílem činností by mělo být zejména 
navázání úzké spolupráce mezi 
vnitrostátními orgány, policií a 
kontaktními místy. Budou zahájeny akce 
s cílem vybudovat společnou evropskou 
databázi, v níž budou shromážděny 
obrazové materiály o zneužívání dětí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 17

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 3 – oddíl 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zajištění výměny osvědčených postupů 
a přeshraniční spolupráce na mezinárodní 
úrovni. Cílem činností bude podpora 
spolupráce a výměny osvědčených 
postupů, nástrojů, metod, zkušeností a 
informací na mezinárodní úrovni pro 
podporu společných přístupů a pracovních 
metod a pro zlepšení a zvýšení účinnosti, 
efektivity nákladů a množství 
celosvětových iniciativ.

5. Zajištění výměny osvědčených postupů 
a přeshraniční spolupráce na mezinárodní 
úrovni. Cílem činností bude podpora 
spolupráce a výměny osvědčených 
postupů, nástrojů, metod, zkušeností a 
informací na mezinárodní úrovni pro 
podporu společných přístupů a pracovních 
metod a pro zlepšení a zvýšení účinnosti, 
efektivity nákladů a množství 
celosvětových iniciativ. Cílem akcí bude 
rovněž zjistit efektivnost systému ke 
sledování zneužívání dětí (CETS), což je 
nástroj vytvořený ve spolupráci 
s poskytovateli internetových služeb, který 
umožňuje policejním útvarům pátrat na 
webu po zločincích.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 4 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora koordinovaného přístupu k 
výzkumu v příslušných oblastech. Akce 
zajistí společné úsilí s cílem spojit vědce a 
odborníky zapojené do problematiky 
bezpečnosti dětí on-line na evropské 
úrovni, podporovat mezinárodní spolupráci 
a koordinaci a vytvořit aktualizované 
přehledy stávajícího a nového výzkumu. 

1. Podpora shromažďování údajů na 
evropské úrovni a koordinovaného 
přístupu k výzkumu v příslušných 
oblastech. Akce zajistí shromažďování 
údajů a také společné úsilí s cílem spojit 
vědce a odborníky zapojené do 
problematiky bezpečnosti dětí on-line na 
evropské úrovni, podporovat mezinárodní 
spolupráci a koordinaci a vytvořit 
aktualizované přehledy stávajícího a 
nového výzkumu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 19

Návrh rozhodnutí
Příloha II

Znění navržené Komisí

(1) Omezování nedovoleného obsahu a potírání škodlivého chování on-line 30-35 %

(2) Podpora bezpečnějšího on-line prostředí 5-10 %

(3) Zajištění povědomí veřejnosti 45-50 %

(4) Vytvoření znalostní základny 8-15 %

Pozměňovací návrh Parlamentu

(1) Zajištění povědomí veřejnosti 48 %

(2) Omezování nedovoleného obsahu a potírání škodlivého chování on-line 34 %

(3) Podpora bezpečnějšího on-line prostředí 10 %

(4) Vytvoření znalostní základny 8 %

Or. en

Odůvodnění

This amendment in view of a first reading agreement takes into account the amendments 
made by the EC Council in its session of 8 May 2008.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh Komise týkající se Evropského programu pro ochranu dětí využívajících internet 
a nové technologie (tzv. „Bezpečnější internet“) je součástí rámce evropských opatření 
zaměřených na podporu větší bezpečnosti dětí na internetu. 
Je skutečností, že s rozšířením nových technologií a vyšším stupněm počítačové gramotnosti 
jsou děti stále více vystaveny rizikům spojeným s nedovolenými obsahy a škodlivým 
chováním, jako např. obtěžování, dětské pornografii, podvodnému získávání důvěry dětí (tzv. 
„grooming“), šikaně, šíření rasistických materiálů, podněcování k sebepoškozování, anorexii 
a k sebevraždě.

Podle Eurobarometru1 používá 74 % dětí ve věku 12 až 15 let internet alespoň tři hodiny 
denně.
Prakticky všechny děti účastnící se ankety uvedly, že se na internetu náhodou dostaly 
k pornografickým materiálům. Je skutečností, že byl zaznamenán exponenciální nárůst 
stránek s dětskou pornografií a obsahů škodlivých pro děti a znepokojivá tendence, pokud jde 
o snížení věku dětí, které byly k této pornografii zneužity, a o větší stupeň zjištěného násilí.
Organizace Internet Watch Foundation uvádí, že jenom v minulém roce došlo k 16% zvýšení 
případů zneužívání dětí na internetu. 
Databáze Interpolu uvádí, že každý rok je nabízeno on-line 500 000 nových a dosud 
neuvedených snímků s tematikou dětské pornografie a 550 000 snímků zobrazujících 
zneužívání 20 000 dětí, přičemž od roku 2001 pouze u 500 z nich byla zjištěna totožnost a 
tyto děti byly zachráněny.
Pouze ve Spojeném království v období 1997 až 2005 počet internetových stránek 
obsahujících materiály týkající se zneužívání dětí vzrostl o 1 500 %.
Tyto údaje zřetelně ukazují, že bezpečnost dětí na internetu lze zajistit pouze na základě 
vícestupňového přístupu, do něhož by byli zapojeny děti, jejich rodiny, škola, všichni 
operátoři působící v oblasti telekomunikací, poskytovatelé internetových služeb a také 
instituce, samoregulační orgány a nevládní organizace. Je zapotřebí vyvinout společné úsilí 
s cílem zvýšit informovanost a prevenci, které by po technické stránce podpořilo a usnadnilo 
ohlašování případů zneužívání (tzv. „reporting“) a zároveň by zlepšilo možnosti jejich 
vyšetřování policejními útvary.

Těchto ambiciózních cílů bude možné dosáhnout s využitím prostředků poskytnutých 
Evropskou unií ze stávajícího finančního nástroje: programu „Bezpečnější internet“.

Na nový program je na období 2009–2013 vyčleněna částka 55 milionů EUR s cílem 
poskytnout ochranu dětem využívajícím internet a nové technologie. Bude rozdělen do           
4 hlavních směrů činnosti: omezení škodlivého chování prostřednictvím boje proti 
nedovoleným obsahům a potíráním případů zneužívání na internetu; podpora bezpečnějšího 
internetového prostředí, a to i využitím technologických nástrojů vytvořených ad hoc; šíření 
informací, zajišťování širší účasti a prevence; a konečně vytvoření znalostní základny, jež 
bude napomáhat spolupráci a výměně osvědčených postupů na mezinárodní úrovni.

                                               
1 Eurobarometr EB 60.2-CC-EB2004.1
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Mimoto je zapotřebí upozornit na důležitost současné iniciativy Komise i vzhledem                
k úspěchům, kterých bylo dosaženo v rámci předchozího programu „Bezpečnější internet 
plus“ (2004–2008). 

Vedle užitečných nástrojů k potírání šíření škodlivých obsahů na internetu je zásadní nadále 
podporovat rovněž nový program, tj. zřizování krizových linek. Ty vlastně hrají důležitou 
úlohu před zahájením vyšetřování, neboť shromažďují oznámení a v první fázi vyhodnocují 
nezákonnost obsahu, na nějž byly upozorněny. Taková kontaktní místa představují síť pro 
směřování informací k policejním útvarům a krizovým linkám, které jsou součástí sítě 
INHOPE. 
Mimoto je podstatné, aby služby umožňující komunikaci na internetu („chat“) byly pod 
kontrolou, zvláště pokud jde o děti. Některé zkušenosti v tomto směru přinesly úspěch a byly 
zavedeny do praxe za účelem kontroly přístupu u „chatů“ určených dětem a preventivního 
ověřování „obsahu vytvářeného uživatelem“, který byl vložen na internetové stránky.
Rovněž vytváření systémů, které blokují a filtrují internetové stránky, aby byly „přátelské 
k dětem“, je na trhu stále více rozšířeno. Bude tudíž nutné přijmout opatření, jež podpoří 
jejich používání, aby se nestaly pouze jednou z mnoha možností v oblasti nových technologií, 
které nejsou používány.

Mnohé bude nutno ještě vykonat, pokud jde o děti samotné, aby si dokázaly lépe uvědomit 
rizika vyplývající z používání nových technologií. Je zapotřebí rozšířit znalosti dětí, které se 
musí naučit vyhýbat se nebezpečnému chování na internetu. Děti musí být vybaveny 
odpovídajícími znalostmi, aby dokázaly využívat všechny prostředky určené k rozpoznání 
případného obtěžování a k obraně před ním. Mezi prioritní cíle také patří upozorňovat mládež 
na význam a cenu vlastního soukromí. Mimoto se nevěnuje dostatečná pozornost problému 
dětí, které na internetu prodávají snímky svého těla ze zištných důvodů.
Velká pozornost – s cílem zvýšit gramotnost v této oblasti – bude muset být věnována také 
rodičům a učitelům ve školách, aby se omezily tzv. technologické generační rozdíly. Stejně 
tak je důležité, aby do výměny zkušeností, osvědčených postupů a znalostí, byly zahrnuty       
i policejní útvary a rovněž operátoři působící v tomto odvětví.

Je nanejvýše důležité upozornit na dva nové jevy, které jsou zvláště znepokojivé, a to na tzv. 
„grooming“ a šikanu na internetu, jejichž řešení je nutno považovat za prioritní. Je nutné 
koordinovat takové aspekty, jako jsou informace, vývoj nových technologických nástrojů, 
výměna osvědčených postupů a rovněž činnost poskytovatelů internetových služeb ve 
společném úsilí zaměřeném na posílení bezpečnosti dětí. S takovými jevy, jako je např. 
podvodné získávání důvěry dětí k sexuálním účelům prostřednictvím psychologické 
manipulace („grooming“), šikana na internetu a také navádění k sebepoškozování, se podle 
zprávy Eurobarometru děti rodičům nesvěřují kvůli pocitu hanby nebo ze strachu, že budou 
mít zakázáno používat „chat“, nebo prostě proto, že dítě podcenilo závažnost daného případu. 
Jsou tedy mnohem zákeřnější a těžko rozpoznatelné. A „grooming“, podvodné získávání 
důvěry na internetu, jehož záměrem je setkání v reálném životě, je velmi nebezpečný už 
proto, že je příznakem zneužití dítěte.
Z těchto důvodů je zapotřebí podrobněji studovat a rozšířit znalosti o chování dětí a o postoji, 
který děti musí zaujmout při nebezpečném chování (tzv. „viktimizace“, pronásledování dětí). 
Je zapotřebí znásobit úsilí, aby bylo možné poskytnout dětem nástroje, které jim umožní 
vyhnout se nebezpečným stykům, pomohou jim rozeznat nebezpečí a naučí je svěřovat se 
s takovými otázkami rodičům.
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Chceme-li potírat zneužívání dětí na internetu, je také velmi důležité věnovat pozornost 
zlepšování nástrojů, jež mají k dispozici policejní útvary.
Proto je zapotřebí vytvořit evropskou databázi dětských pornografických materiálů, 
napojenou v reálném čase na oznámení krizových linek, kterou by měly k dispozici policejní 
útvary. Tento nástroj je velmi užitečný v případě nákupu snímku formou sdílení souborů mezi 
uživateli (peer-to-peer) k ověření toho, zda se snímek už na internetu neobjevil a zda případně 
nebylo vedeno v této záležitosti vyšetřování, aby se předešlo zbytečnému zdvojování 
vyšetřování. 
Je také důležité pokračovat v rozšiřování softwarových aplikací, které by napomáhaly 
policejnímu vyšetřování při pátrání po místu, na němž se nachází zneužívané dítě. Významné 
úspěchy na tomto poli již prokázaly systém CETS a Analysis Work File Europolu.
Je zapotřebí také poskytnout podporu systémům pro sledování finančních operací spojených 
s výměnou snímků s motivy dětské pornografie a domnívám se, že velmi zajímavá studie je 
zadaná organizací Missing Children Europe, která dokazuje, že právní předpisy 11 členských 
států a Ruska umožňují sledovat stopu plateb uskutečněných na stránkách s dětskou 
pornografií, a to při plném respektování norem týkajících se ochrany soukromí a bankovního 
tajemství. 
Je důležité zdůraznit účinnost úsilí, které již bylo vynaloženo, a výsledky, jichž bude možno 
dosáhnout spolu s operátory působícími v tomto odvětví prostřednictvím výměny 
osvědčených postupů a samoregulace. V tomto směru vítám dohodu operátorů mobilních 
telefonů z února 2007, která se týká ochrany dětí. A věřím, že iniciativám poskytovatelů 
internetových služeb na tomto poli by se mělo dostat podpory ze strany Komise. Je např. 
nezbytné vytvořit společnou značku „vhodné i pro děti“a podpořit její rozšíření, což by 
rodičům i dětem umožnilo identifikovat webové stránky jako „bezpečné“ a pod obezřetnou 
kontrolou poskytovatele internetových služeb. Prostý způsob, jak důvěřovat bez obav 
webovým stránkám, na nichž bude tento symbol zobrazen. 

Při výzkumu prováděném pro potřeby této zprávy byla zjištěna značná roztříštěnost údajů       
o dětské pornografii, které má veřejnost k dispozici, a ještě větší roztříštěnost, pokud jde        
o jiné druhy nedovoleného chování vůči dětem, jež jsou důsledkem využívání nových 
technologií. Proto bude muset být v rámci akce týkající se rozšíření znalostí věnována jedna 
část monitorování a shromažďování údajů.

Na závěr je nutno říci, že je naprosto nezbytné pokračovat v úsilí o zajištění bezpečnosti dětí 
na internetu – a obecněji při používání nových technologií – a toto úsilí ještě znásobit. 
Pro Parlament bude prioritní urychlit postup schvalování této zprávy s cílem umožnit zahájení 
tohoto programu nejpozději do 1. ledna 2009, aby byla zajištěna kontinuita financování a 
připraven odpovídající finanční rámec na období 2009–2013. A právě s ohledem na dosažení 
dohody při prvním čtení byly do této zprávy zahrnuty také změny navržené Radou EU1. 
Zpravodajka výboru věří, že kolegové poslanci budou ochotni se připojit ke společnému úsilí 
zajistit rychlé schválení této zprávy.

                                               
1 Rada EU, 8. května 2008, č. 9137/08.
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