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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
ustanowienia wieloletniego wspólnotowego programu ochrony dzieci korzystających 
z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych
(COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2008)0106),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 153 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony przez Komisję (C6-0092/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych oraz opinie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, Komisji Kultury 
i Edukacji, Komisji Budżetowej i Komisji Prawnej (A6-0000/2008),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nadal potrzebne będą działania w 
dziedzinie zarówno treści potencjalnie 
szkodliwych dla dzieci, 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 

Nadal potrzebne będą działania 
w dziedzinie zarówno treści potencjalnie 
szkodliwych dla dzieci, 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 
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nakłanianych do imitacji takich zachowań 
ze szkodą dla nich oraz dla innych.

nakłanianych do imitacji takich zachowań 
ze szkodą dla nich oraz dla innych. 
Należy podjąć szczególne wysiłki, aby 
zbadać rozwiązania zapobiegające 
celowym propozycjom, wyrażanym za 
pomocą technologii informacyjnych 
i telekomunikacyjnych przez osoby 
dorosłe, prowadzącym do spotkania 
z dzieckiem w celu dopuszczenia się 
wykorzystania seksualnego czy aktu 
agresji.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu dodanie, ze szczególnym naciskiem, rozwijającego się 
zjawiska uwodzenia dzieci, zgodnie z definicją zawartą w art. 23 Konwencji Rady Europy 
o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach 
seksualnych (październik 2007 r.).

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Należy podejmować działania mające 
na celu zapobieganie wiktymizacji dzieci
poprzez groźby, napastowanie i poniżanie 
za pośrednictwem Internetu i/lub 
interaktywnych technologii cyfrowych, w 
tym telefonów komórkowych. 

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Program ustanowiony niniejszą
decyzją powinien mieć na celu utworzenie 
pakietu edukacyjnego dla nauczycieli, 
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który powinien składać się z materiałów 
szkoleniowych (podręczniki, prezentacje 
wideo, gry interaktywne itp.) oraz narzędzi 
pedagogicznych (materiały dla 
nauczycieli, portal internetowy 
zawierający ćwiczenia itp.), które to 
materiały i narzędzia, dopasowane do 
konkretnych wymogów krajowych, 
powinny wykorzystywać między innymi 
najlepsze praktyki edukacyjne 
poszczególnych państw członkowskich 
i powinny angażować inne elementy 
programu.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Program powinien dalej wspierać 
rozwój i koordynację krajowych rejestrów 
domen, aby umożliwić szybką 
identyfikację źródła treści szkodliwych dla 
dzieci.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 - ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Do celów niniejszej decyzji „dzieci” 
oznaczają osoby poniżej 18 roku życia.

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem Rady oraz mając na uwadze porozumienie w pierwszym czytaniu 
dotyczące przedmiotowego programu, należy sprecyzować pojęcie „dzieci”.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 - ustęp 2 - akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu osiągnięcia ogólnego celu 
programu prowadzone będą działania w 
następujących obszarach:

2. W celu osiągnięcia ogólnego celu 
programu prowadzone będą działania 
w następujących obszarach:

(a) ograniczenie ilości treści niezgodnych 
z prawem i zwalczanie szkodliwych 
zachowań w środowisku online;

(a) zapewnienie świadomości publicznej;

(b) promowanie bezpieczniejszego 
środowiska online;

(b) zwalczanie treści niezgodnych 
z prawem i szkodliwych zachowań 
w środowisku online;

(c) zapewnienie świadomości publicznej; (c) promowanie bezpieczniejszego 
środowiska online;

(d) utworzenie bazy wiedzy. (d) utworzenie bazy wiedzy.

Or. en

Uzasadnienie

Pierwszą potrzebą związaną z ochroną dzieci jest zwiększenie wiedzy i świadomości dzieci, 
rodziców, nauczycieli i wszystkich operatorów na temat rodzajów ryzyka oraz instrumentów 
pomocnych w unikaniu ryzykownego zachowania.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 - litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) ocena wnioskowanych projektów po 
ogłoszeniu wezwań do składania
wniosków o dofinansowanie wspólnotowe, 
w przypadkach gdy oszacowany wkład 
Wspólnoty jest nie mniejszy niż 500 000
EUR;
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Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka odnosi się do procedury komitologii, do oceny projektów w celu 
zapewnienia właściwego rozpatrzenia kandydującego projektu.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I - Wstęp - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem programu jest promowanie 
bezpieczniejszego korzystania z Internetu 
oraz innych technologii komunikacyjnych, 
w szczególności przez dzieci, a także 
zwalczanie treści niezgodnych z prawem 
oraz szkodliwych zachowań w środowisku 
online. 

Celem programu jest promowanie 
bezpieczniejszego korzystania z Internetu 
oraz innych technologii komunikacyjnych 
i edukowanie użytkowników, zwłaszcza 
dzieci, w tym zakresie, a także zwalczanie 
treści niezgodnych z prawem oraz 
szkodliwych zachowań w środowisku 
online.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I - Wstęp - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem jest promowanie 
bezpieczniejszego korzystania z Internetu 
oraz innych technologii komunikacyjnych 
(zwanych dalej „technologiami 
sieciowymi”), zwłaszcza przez dzieci, 
promowanie rozwoju bezpiecznego 
środowiska online, ograniczenie ilości 
niezgodnych z prawem treści 
rozpowszechnianych online, zwalczanie 
potencjalnie szkodliwych zachowań w 
środowisku online oraz podnoszenie 
publicznej świadomości w zakresie 
zagrożeń online oraz środków 
zapobiegawczych.

Ogólnym celem jest promowanie 
bezpieczniejszego korzystania z Internetu 
oraz innych technologii komunikacyjnych 
(zwanych dalej „technologiami 
sieciowymi”), zwłaszcza przez dzieci, 
promowanie rozwoju bezpiecznego 
środowiska online, ograniczenie ilości 
niezgodnych z prawem treści 
rozpowszechnianych online, zwalczanie 
potencjalnie szkodliwych zachowań 
w środowisku online (w tym „uwodzenia” 
i „nękania w środowisku online”) oraz 
podnoszenie publicznej świadomości 
w zakresie zagrożeń online oraz środków 
zapobiegawczych, jak też opracowywanie 
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narzędzi edukacyjnych opartych na 
najlepszych praktykach.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I - część 1 - punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Udostępnienie społeczeństwu punktów 
kontaktowych, w których można zgłaszać 
niezgodne z prawem treści online oraz 
szkodliwe zachowania. Działania powinny 
zapewnić, aby punkty kontaktowe były 
skuteczne, widoczne dla społeczeństwa, 
pełniły funkcje łączników z innymi 
działaniami na poziomie krajowym oraz 
współpracowały na poziomie europejskim 
nad rozwiązywaniem problemów o 
charakterze transgranicznym, a także 
wymieniały się najlepszymi praktykami.

1. Udostępnienie społeczeństwu punktów 
kontaktowych i gorących linii, w których 
można zgłaszać niezgodne z prawem treści 
online oraz szkodliwe zachowania.
Działania powinny zapewnić, aby punkty 
kontaktowe były skuteczne, widoczne dla 
społeczeństwa, pełniły funkcje łączników 
z innymi działaniami na poziomie 
krajowym (w szczególności z jednostkami 
policji specjalizującymi się w walce 
z przestępczością internetową) oraz 
współpracowały na poziomie europejskim 
nad rozwiązywaniem problemów 
o charakterze transgranicznym, a także 
wymieniały się najlepszymi praktykami.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I - część 1 - punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Promowanie współpracy i wymiany 
informacji, doświadczeń i najlepszych 
praktyk między zainteresowanymi 
stronami na poziomie krajowym i 
europejskim. Działania będą mieć na celu 
poprawę koordynacji między 
zainteresowanymi stronami 
zaangażowanymi w zwalczanie dystrybucji 
niezgodnych z prawem treści oraz 
szkodliwych zachowań w środowisku 

4. Promowanie współpracy i wymiany 
informacji, doświadczeń i najlepszych 
praktyk między zainteresowanymi 
stronami na poziomie krajowym 
i europejskim. Działania będą mieć na celu 
poprawę koordynacji między 
zainteresowanymi stronami 
zaangażowanymi w zwalczanie dystrybucji 
niezgodnych z prawem treści oraz 
szkodliwych zachowań w środowisku 
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online oraz zachęcanie do uczestnictwa i 
wnoszenia własnego wkładu przez takie 
zainteresowane strony. 

online oraz zachęcanie do uczestnictwa 
i wnoszenia własnego wkładu przez takie 
zainteresowane strony. W szczególności 
działania zachęcą do wymiany danych 
w skali międzynarodowej oraz do 
wspólnego gromadzenia pomysłów przez 
rządy, organy ścigania, gorące linie, 
instytucje 
bankowe/finansowe/obsługujące karty 
kredytowe, ośrodki doradcze w zakresie 
przeciwdziałania wykorzystywaniu dzieci 
oraz organizacje zajmujące się pomocą
dzieciom i branżę internetową. Unijna 
bądź międzynarodowa „grupa specjalna” 
mogłaby odbywać spotkania raz na 
kwartał w celu ułatwienia procesu 
dzielenia się danymi, wiedzą i dobrymi 
praktykami przez zainteresowane strony, 
do których należą między innymi punkty 
kontaktowe i gorące linie, organy 
ścigania, przedstawiciele rządów, 
a w szczególności branża internetowa.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I - część 1 - punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Poprawa współpracy, wymiany 
informacji i doświadczeń w zakresie 
zwalczania niezgodnych z prawem treści 
oraz szkodliwych zachowań w środowisku 
online na poziomie międzynarodowym. 
Działania będą miały na celu poprawę 
współpracy z krajami trzecimi, 
harmonizację koncepcji zwalczania 
niezgodnych z prawem treści oraz 
szkodliwych zachowań w środowisku 
online na poziomie międzynarodowym, a 
także zachęcanie do rozwijania wspólnych 
koncepcji i metod pracy.

5. Poprawa współpracy, wymiany 
informacji i doświadczeń w zakresie 
zwalczania niezgodnych z prawem treści 
oraz szkodliwych zachowań w środowisku 
online na poziomie międzynarodowym. 
Działania będą miały na celu poprawę 
współpracy z krajami trzecimi, 
harmonizację koncepcji zwalczania 
niezgodnych z prawem treści oraz 
szkodliwych zachowań w środowisku 
online na poziomie międzynarodowym, 
a także zachęcanie do rozwijania 
skoordynowanego podejścia do różnych 
krajowych baz danych gromadzących 
obrazy dzieci wykorzystywanych, jak też 
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do wspólnych koncepcji i metod pracy.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I - część 2 - punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zachęcanie dostawców do 
opracowania wspólnego znaku 
i zapewnianie im pomocy w tym zakresie.
Działania będą miały na celu zachęcenie 
dostawców usług internetowych do 
opracowania, jako narzędzia
samoregulacji, wspólnego znaku 
„bezpieczna dla dziecka” dla stron 
internetowych dających dostęp do 
kontrolowanych przez dostawców usług
w zakresie „treści tworzonych przez 
użytkowników”, a także zapewnianie 
dostawcom pomocy w tym obszarze.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I - część 2 - punkt 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, 
tak aby lepiej zrozumieć ich poglądy 
i doświadczenia dotyczące korzystania 
z technologii sieciowych oraz sposobów 
promowania środowiska online 
bezpieczniejszego dla dzieci. 
Zaangażowanie to będzie regularnie 
realizowane w ramach Europejskiego 
Forum Praw Dziecka.
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Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I - część 3 - punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Utworzenie punktów kontaktowych, w 
których rodzice i dzieci mogą uzyskać 
odpowiedzi na pytania dotyczące 
bezpieczeństwa online. Działania będą 
miały na celu umożliwienie użytkownikom 
podejmowania przemyślanych i 
odpowiedzialnych wyborów poprzez 
zapewnienie im porad dotyczących 
odnośnych zagadnień oraz środków 
zapobiegawczych, jakie należy 
podejmować w celu zachowania 
bezpieczeństwa online.

2. Utworzenie punktów kontaktowych, 
w których rodzice i dzieci mogą uzyskać 
odpowiedzi na pytania dotyczące 
bezpieczeństwa online. Działania będą 
miały na celu umożliwienie użytkownikom 
podejmowania przemyślanych 
i odpowiedzialnych wyborów poprzez 
zapewnienie im porad dotyczących 
odnośnych zagadnień oraz środków 
zapobiegawczych, jakie należy 
podejmować w celu zachowania 
bezpieczeństwa online. Działania będą 
miały na celu podniesienie świadomości 
w zakresie problemów dotyczących 
„uwodzenia” i „nękania w środowisku 
online” oraz w odpowiednich 
przypadkach kierowanie do odpowiednich 
organów ścigania lub ośrodków pomocy 
dzieciom. Punkty kontaktowe będą 
również pomagały obywatelom 
w zgłaszaniu przestępstw internetowych 
z udziałem dzieci do wyspecjalizowanych 
jednostek policji.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I - część 3 - punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zapewnienie wymiany najlepszych 
praktyk oraz współpracy transgranicznej na 
poziomie europejskim. Działania będą 
mieć na celu zapewnienie skutecznej 
współpracy transgranicznej na poziomie 

4. Zapewnienie wymiany najlepszych 
praktyk oraz współpracy transgranicznej na 
poziomie europejskim. Działania będą 
mieć na celu zapewnienie skutecznej 
współpracy transgranicznej na poziomie 
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europejskim oraz efektywnej wymiany 
najlepszych praktyk, narzędzi, metod,
doświadczeń i informacji.

europejskim oraz efektywnej wymiany 
najlepszych praktyk, narzędzi, metod, 
doświadczeń i informacji. 
W szczególności, działania powinny mieć 
na celu nawiązanie ścisłej współpracy 
pomiędzy władzami krajowymi, policją 
i punktami kontaktowymi. Będą 
podejmowane działania prowadzące do 
zbudowania wspólnej europejskiej bazy 
danych gromadzącej obrazy dzieci 
wykorzystywanych.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I - część 3 - punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zapewnienie wymiany najlepszych 
praktyk oraz współpracy transgranicznej na 
poziomie europejskim. Działania będą 
miały na celu promowanie współpracy i 
wymiany najlepszych praktyk, narzędzi, 
metod, doświadczeń i informacji na 
poziomie międzynarodowym w celu 
zachęcenia do opracowywania wspólnych 
koncepcji i metod pracy oraz poprawy i 
zwiększenia skuteczności, efektywności 
pod względem kosztów i zakresu inicjatyw 
globalnych.

5. Zapewnienie wymiany najlepszych 
praktyk oraz współpracy transgranicznej na 
poziomie europejskim. Działania będą 
miały na celu promowanie współpracy 
i wymiany najlepszych praktyk, narzędzi, 
metod, doświadczeń i informacji na 
poziomie międzynarodowym w celu 
zachęcenia do opracowywania wspólnych 
koncepcji i metod pracy oraz poprawy 
i zwiększenia skuteczności, efektywności 
pod względem kosztów i zakresu inicjatyw 
globalnych. Celem działań będzie również 
zbadanie skuteczności Systemu 
Wykrywania Przypadków 
Wykorzystywania Dzieci (CETS), 
narzędzia, które jest opracowywane we 
współpracy z branżą internetową 
i umożliwia organom ścigania tropienie
przestępców w sieci. 

Or. en
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I - część 4 - punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zachęcanie do koordynacji podejścia do 
badań w odnośnych dziedzinach. Działania 
zapewnią skoordynowane wysiłki mające 
na celu zainicjowanie na poziomie 
europejskim współpracy naukowców i 
ekspertów zajmujących się 
bezpieczeństwem dzieci w środowisku 
online, stymulowanie współpracy i 
koordynacji międzynarodowej oraz 
opracowanie aktualnych przeglądów 
bieżących i przyszłych prac badawczych. 

1. Zachęcanie do gromadzenia danych na 
szczeblu europejskim oraz do koordynacji 
podejścia do badań w odnośnych 
dziedzinach. Działania zapewnią 
gromadzenie danych oraz skoordynowane 
wysiłki mające na celu zainicjowanie na 
poziomie europejskim współpracy 
naukowców i ekspertów zajmujących się 
bezpieczeństwem dzieci w środowisku 
online, stymulowanie współpracy 
i koordynacji międzynarodowej oraz 
opracowanie aktualnych przeglądów 
bieżących i przyszłych prac badawczych.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję

(1) Ograniczenie ilości treści niezgodnych z prawem i zwalczanie 
szkodliwych zachowań w środowisku online

30-35%

(2) Promowanie bezpieczniejszego środowiska online 5-10%

(3) Zapewnienie świadomości publicznej 45-50%

(4) Utworzenie bazy wiedzy 8-15%

Poprawka Parlamentu

(1) Zapewnienie świadomości publicznej 48%

(2) Zwalczanie treści niezgodnych z prawem i szkodliwych zachowań 
w środowisku online

34%

(3) Promowanie bezpieczniejszego środowiska online 10%
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(4) Utworzenie bazy wiedzy 8%

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka, mając na uwadze porozumienie w pierwszym czytaniu, uwzględnia 
poprawki sporządzone prze Radę WE podczas posiedzenia w dniu 8 maja 2008 r.
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UZASADNIENIE

Wniosek Komisji dotyczący europejskiego programu ochrony dzieci korzystających 
z Internetu oraz nowych technologii („Bezpieczniejszy Internet”) jest jednym ze środków
przyjętych przez Unię Europejską, mających na celu promowanie większego bezpieczeństwa 
dzieci w środowisku online. W miarę jak nowe technologie stają się coraz powszechniejsze 
i wzrasta znajomość obsługi komputerów, dzieci są coraz bardziej narażone na ryzyko 
związane z treściami niezgodnymi z prawem oraz ze szkodliwym zachowaniem, takim jak 
molestowanie, pornografia dziecięca, uwodzenie internetowe, nękanie, rozpowszechnianie 
treści rasistowskich oraz zachęcanie do samookaleczania, anoreksji i zachowań 
samobójczych.

Według danych Eurobarometru1 74% młodych ludzi w wieku od 12 do 15 lat korzysta 
z Internetu przez co najmniej trzy godziny dziennie. Praktycznie wszystkie ankietowane 
dzieci odpowiedziały, że przypadkowo zetknęły się z obrazami o treści pornograficznej. Dane 
te świadczą w rzeczywistości o gwałtownym wzroście liczby stron internetowych 
zawierających materiały i treść o charakterze pornografii dziecięcej, która jest szkodliwa, jeśli 
narażone są na nią właśnie dzieci. Zauważalna jest niepokojąca tendencja obniżania się wieku 
dzieci będących ofiarami tego procederu oraz wzrostu poziomu przemocy.
Fundacja Internet Watch, na przestrzeni jedynie ostatnich kilku lat, odnotowała 16-
procentowy wzrost przypadków wykorzystywania dzieci za pośrednictwem Internetu. 
W bazie danych Interpolu zarejestrowano, że co roku w Internecie udostępnianych jest co 
najmniej 500 000 nowych oryginalnych obrazów z pornografią dziecięcą; 550 000 obrazów 
dotyczy wykorzystywania 20 000 dzieci, z których jedynie 500 zidentyfikowano i uratowano 
od 2001 r. Tylko w Wielkiej Brytanii liczba stron internetowych z pornografią dziecięcą 
wzrosła o 1500% w okresie od 1997 r. do 2005 r. 
Dane te wyraźnie pokazują, że bezpieczeństwo dzieci w środowisku internetowym wymaga 
podejścia wielopoziomowego, w które powinny być zaangażowane dzieci, ich rodziny 
i szkoły oraz operatorzy branży telekomunikacyjnej, dostawcy usług internetowych, jak 
również instytucje, organy samoregulacji i organizacje pozarządowe. Wymagany jest wspólny 
wysiłek, którego celem powinno być podniesienie poziomu wiedzy i zapobieganie
szkodliwym praktykom, co zachęci do stosowania praktycznych uzgodnień dotyczących
zgłaszania takich nadużyć i ułatwi ich zgłaszanie, a jednocześnie udoskonali źródła, z których 
korzysta policja w celach śledczych.

Powyższe ambitne cele można realizować, korzystając z funduszy unijnych dostępnych 
w ramach instrumentu finansowego, będącego przedmiotem wniosku: programu 
„Bezpieczniejszy Internet”.

Nowy program obejmuje finansowanie w wysokości 55 mln EUR w latach 2009-2013 na cele 
ochrony dzieci korzystających z Internetu i nowych technologii. Program zostanie oparty na 
działaniach w czterech podstawowych obszarach: ograniczenie szkodliwego zachowania 
poprzez zwalczanie treści niezgodnych z prawem i przeciwdziałanie wykorzystywaniu przez 

                                               
1 Eurobarometr EB 60.2-CC-EB2004.1.
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Internet; promowanie bezpieczniejszego środowiska online, między innymi poprzez 
instrumenty technologiczne ad hoc; promowanie informacji, uczestnictwa i zapobiegania; jak 
też utworzenie bazy wiedzy, zachęcającej do współpracy i wymiany dobrych praktyk na 
szczeblu międzynarodowym.

Pragniemy również podkreślić znaczenie przedmiotowej inicjatywy Komisji w świetle 
wyników poprzedniej edycji programu „Bezpieczniejszy Internet Plus”(w latach 2004-2008). 

Spośród szeregu instrumentów wspierających walkę z rozprzestrzenianiem szkodliwych treści 
przez Internet, ważne jest dalsze wspomaganie, poprzez przedmiotowy program, rozwoju 
gorących linii. Gorące linie odgrywają ważną rolę na etapie przed rozpoczęciem dochodzenia 
policyjnego, polegającą na gromadzeniu zgłoszeń i ustalaniu wstępnych ocen w zakresie 
treści niezgodnych z prawem. Takie punkty kontaktowe stanowią sieć, przez którą informacja 
przepływa do sił policyjnych oraz gorących linii, wchodzących w skład sieci INHOPE. 

Konieczny jest ponadto rozwój nadzorowania na zasadzie ad hoc usług czatu przeznaczonych 
dla dzieci. Szereg doświadczeń w tym obszarze zakończyło się powodzeniem i zostało 
wprowadzonych poprzez monitorowanie dostępu do dziecięcych czatów i przeprowadzanie 
kontroli prewencyjnych w zakresie zamieszczania w sieci treści tworzonych przez 
użytkowników. Coraz bardziej powszechne na rynku są również systemy blokujące 
i filtrujące, które tworzą środowisko online przyjazne dla dziecka. Należy obecnie powziąć 
kroki w celu promowania korzystania z takich systemów, aby dopilnować, by nie stały się one
jedną z wielu opcji oferowanych przez nowe technologie, z których jednak nikt nie korzysta.

Wiele nadal pozostaje do zrobienia, aby zwiększyć świadomość dzieci w zakresie rodzajów 
ryzyka związanych z korzystaniem z nowych technologii. Dzieci muszą otrzymać bardziej 
pogłębione informacje i muszą się nauczyć, jak unikać niebezpiecznych zachowań w sieci. 
Powinny zostać odpowiednio przygotowane, aby mogły korzystać z całej gamy środków 
umożliwiających rozpoznanie ewentualnych form wykorzystywania i ochronę przed nimi. 
Należy nadać priorytet uświadamianiu młodych ludzi na temat znaczenia i wartości ich 
prywatności. Nie przykłada się wystarczającej wagi do problemu sprzedawania w Internecie 
przez młodych ludzi zdjęć ich ciała dla osiągnięcia korzyści finansowych.
Konieczne będzie ponadto przeprowadzenie szeroko zakrojonej kampanii edukacyjnej 
w zakresie umiejętności obsługi komputera, adresowanej do rodziców i nauczycieli, aby 
zmniejszyć różnicę pokoleniową w dziedzinie nowych technologii. Siły policyjne oraz 
operatorzy działający w przedmiotowej branży powinni także wymieniać doświadczenia, 
dobre praktyki i wiedzę.

Istotne znaczenie ma skoncentrowanie się na dwóch szczególnie niepokojących zjawiskach, 
tj. na uwodzeniu i nękaniu przez Internet, które należy uznać za obszary priorytetowe. Należy 
skoordynować środki w zakresie informacji, rozwoju nowych instrumentów
technologicznych, wymiany dobrych praktyk oraz pracy dostawców, w ramach wspólnego 
wysiłku w celu promowania bezpieczeństwa dzieci. Według sprawozdania Eurobarometru 
rodzice nie dowiadują się o problemach, takich jak nagabywanie dzieci z zastosowaniem
manipulacji psychologicznej w celach seksualnych (uwodzenie), nękanie w środowisku 
online oraz zachęcanie do samookaleczania, ponieważ dzieci się wstydzą lub boją, że nie 
pozwoli się im na korzystanie z czatów, czy też po prostu nie zdają sobie sprawy z wagi 
problemu. Takie problemy nabierają zatem charakteru znacznie bardziej podstępnego i stają 
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się trudniejsze do ujawnienia. Podobnie, uwodzenie, tj. kontakty w sieci, których celem jest 
nawiązanie kontaktów w świecie realnym, są wyjątkowo niebezpiecznie, będąc pierwszym 
symptomem wykorzystywania dzieci.

Należy w związku z tym podjąć działania w celu zwiększenia ilości badań oraz 
rozpowszechniania wiedzy o zachowaniu dzieci i ich narażeniu na niebezpieczne zachowania 
(wiktymizacja). Musimy zwielokrotnić nasze wysiłki, aby zapewnić dzieciom możliwości 
unikania niebezpiecznych kontaktów, aby pomóc im w rozpoznawaniu niebezpieczeństw 
i uczyć je rozmawiania z rodzicami na temat takich problemów.

W celu zwalczania wykorzystywania przez Internet niezbędne jest także skupienie się na 
ulepszeniu środków, jakimi dysponuje policja.
Należy zatem ustanowić „Europejską bazę obrazów zawierających pornografię dziecięcą”,
połączoną w realnym czasie ze sprawozdaniami pochodzącymi z gorących linii, do których 
dostęp ma policja. Instrument ten jest niezmiernie przydatny w odniesieniu do obrazów 
uzyskanych za pomocą systemu wymiany plików przez użytkowników sieci (p2p), ponieważ 
umożliwia sprawdzenie, czy obraz już się pojawił w Internecie oraz czy w tej sprawie 
prowadzono już jakieś dochodzenie, a tym samym pozwala na uniknięcie niepotrzebnego 
powielania się wysiłków śledczych.

Ważne jest również, aby dalej rozszerzać rozpowszechnianie oprogramowania 
wspomagającego dochodzenia policji, poprzez identyfikację miejsca, w którym znajduje się 
wykorzystywane dziecko. Znaczące wyniki w tej dziedzinie osiągnęły narzędzia CETS oraz
pliki analityczne (AWF) Europolu.

Potrzebne są również działania w celu wsparcia systemów polegających na śledzeniu
przepływów finansowych związanych z wymianą obrazów zawierających pornografię 
dziecięcą. Szczególnie interesująca jest w tym względzie analiza zlecona przez organizację 
Missing Children Europe, ukazująca, że prawa 11 państw członkowskich i Rosji umożliwiają,
przy pełnym przestrzeganiu prywatności i tajemnicy bankowej, śledzenie płatności 
dokonywanych poprzez strony zawierające treści pornograficzne z udziałem dzieci. Powinno 
się zwrócić uwagę na skuteczność prac już prowadzonych oraz na to, co można osiągnąć przy 
współpracy operatorów internetowych, poprzez wymianę dobrych praktyk i samoregulację. 
W związku z tym przychylnie odnoszę się do porozumienia zawartego przez operatorów sieci 
telefonii komórkowej w lutym 2007 r., dotyczącego ochrony dzieci. Należy zachęcać do 
podejmowania podobnych kroków przez innych dostawców, pod patronatem Komisji.
Powinno się na przykład zaprojektować i rozpowszechnić wśród dostawców wspólny znak 
„bezpieczna dla dziecka”, który wskazywałby rodzicom i dzieciom „bezpieczne” strony 
internetowe, które będą dokładnie monitorowane przez tych dostawców. Byłby to prosty 
środek umożliwiający ludziom korzystanie z takich stron, bez obaw związanych 
z zagrożeniem nadużyciami w stosunku do dzieci.

Badania przeprowadzone podczas przygotowań do opracowania niniejszego dokumentu 
uwidoczniły niezwykle fragmentaryczny charakter danych dostępnych dla opinii publicznej,
dotyczących pornografii dziecięcej, a w szczególności innych form niezgodnych z prawem 
zachowań w stosunku do dzieci, jakie pojawiły się wraz z rozwojem nowych technologii. 
Konieczne będzie zatem nadanie szczególnego znaczenia, w ramach środków podnoszących 
wiedzę obywateli, monitorowaniu i gromadzeniu danych.
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Podsumowując, należy kontynuować i nasilać wysiłki w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
dzieci korzystających z Internetu, a także, w szerszym ujęciu, korzystających z nowych 
technologii. Jednym z priorytetów Parlamentu będzie przyspieszenie przyjęcia 
przedmiotowego tekstu, mając na względzie rozpoczęcie Programu do dnia 1 stycznia 2009 r. 
i tym samym zagwarantowanie kontynuacji finansowania i przygotowanie odpowiednich ram 
finansowych na okres 2009-2012. Właśnie ze względu na porozumienie w pierwszym 
czytaniu, do niniejszego sprawozdania włączono poprawki zaproponowane przez Radę UE1. 
Mamy nadzieję, że posłowie wykażą wolę przyłączenia się do tego wspólnego wysiłku, 
mającego na celu doprowadzenie do jak najszybszego przyjęcia niniejszego sprawozdania.

                                               
1 Rada UE, 8 maja 2008 r., nr 9137/08.
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