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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho 
textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného 
znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej 
jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný 
program Spoločenstva na ochranu detí, ktoré používajú internet a iné komunikačné 
technológie
(KOM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0106),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 153 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0092/2008),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a 
stanoviská Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, Výboru pre kultúru a vzdelávanie, 
Výboru pre rozpočet a Výboru pre právne veci (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
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 
správania, ktorým spôsobia ujmu sebe aj 
iným.

(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 
správania, ktorým spôsobia ujmu sebe aj 
iným. 
Mimoriadne úsilie by sa malo venovať 
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hľadaniu riešení predchádzajúcich tomu, 
aby dospelý prostredníctvom 
informačných a komunikačných 
technológií úmyselne navrhol stretnutie 
s dieťaťom na účely sexuálneho zneužitia 
alebo trestných činov.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh (PDN) si kladie za cieľ venovať sa s osobitným 
dôrazom vzmáhajúcemu sa fenoménu nadväzovania kontaktov s deťmi na sexuálne účely (tzv. 
grooming) v zmysle definície uvedenej v článku 23 Dohovoru Rady Európy o ochrane detí 
pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním (október 2007).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) Opatrenia by sa mali sústrediť na 
predchádzanie tomu, aby sa deti stávali 
obeťami hrozieb, zastrašovania 
a ponižovania prostredníctvom internetu 
a/alebo interaktívnych digitálnych 
technológií vrátane mobilných telefónov.  

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7a) Program stanovený týmto 
rozhodnutím by sa mal zameriavať na 
vytvorenie výchovno-vzdelávacieho balíka 
pre učiteľov, pozostávajúceho zo 
školiaceho materiálu (manuálov, 
videoprezentácií, interaktívnych hier atď.) 
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a z pedagogických nástrojov (prospektov 
pre učiteľov, internetového portálu pre 
cvičenia atď.), ktorý by bol prispôsobený 
konkrétnym požiadavkám členského štátu, 
pričom by mal využívať okrem iného 
osvedčené výchovno-vzdelávacie postupy 
rôznych členských štátov a jeho súčasťou 
by mali byť ďalšie prvky programu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) Program by mal ďalej podporovať 
rozvoj a koordináciu registrov národných 
internetových domén, aby sa tak mohol 
rýchlo určiť zdroj obsahu škodlivého pre 
deti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 1 - odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Na účel tohto rozhodnutia sú „deti“ 
osoby mladšie ako 18 rokov.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN by mal v súlade s návrhom Rady a vzhľadom na dohodu o programe z prvého 
čítania objasniť pojem deti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 1 - odsek 2 - pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na dosiahnutie celkového cieľa 
programu sa riešia tieto skupiny opatrení:

2. Na dosiahnutie celkového cieľa 
programu sa riešia tieto skupiny opatrení:

(a) obmedzenie nezákonného obsahu 
a vysporiadanie sa so škodlivým správaním 
na internete;

(a) zabezpečenie povedomia verejnosti

(b) podpora bezpečnejšieho online 
prostredia;

(b) boj proti nezákonnému obsahu 
a vysporiadanie sa so škodlivým správaním 
na internete;

(c) zabezpečenie povedomia verejnosti (c) podpora bezpečnejšieho online 
prostredia;

(d) vytvorenie bázy poznatkov. (d) vytvorenie bázy poznatkov.

Or. en

Odôvodnenie

Ochrana detí si v prvom rade vyžaduje zlepšenie vedomostí a povedomia detí, rodičov, 
učiteľov a všetkých subjektov o rizikách a nástrojoch na predchádzanie rizikovému správaniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 3 - odsek 3 - písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ba) posúdenie projektov navrhnutých na 
základe výzvy na predloženie ponúk na 
financovanie zo strany Spoločenstva, pri 
ktorých je odhadovaný príspevok 
Spoločenstva 500 000 EUR alebo viac;

Or. en

Odôvodnenie

Na základe tohto PDN sa posúdenie projektov uskutočňuje v rámci komitologického postupu 
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v záujme zabezpečenia riadneho vyhodnotenia kandidátskeho projektu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Príloha I - úvod - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom programu je podpora 
bezpečnejšieho používania internetu a 
ostatných komunikačných technológií, 
zvlášť v prípade detí, a boj proti 
nezákonnému obsahu a škodlivému 
správaniu na internete. 

Cieľom programu je podpora 
a vzdelávanie užívateľov, najmä detí, 
pokiaľ ide o bezpečnejšie používanie
internetu a ostatných komunikačných 
technológií a boj proti nezákonnému 
obsahu a škodlivému správaniu na 
internete.  

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Príloha I - úvod - odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Celkovým cieľom programu je podpora 
bezpečnejšieho používania internetu a 
ostatných komunikačných technológií 
(ďalej len „online technológie“), obzvlášť 
v prípade detí, podporovať rozvoj 
bezpečného online prostredia, obmedziť 
objem nezákonného obsahu rozširovaného 
na internete, riešiť možné škodlivé 
správanie na internete a zabezpečiť 
povedomie verejnosti o rizikách na 
internete a preventívnych opatreniach.

Celkovým cieľom programu je podporovať
bezpečnejšie používanie internetu a 
ostatných komunikačných technológií 
(ďalej len „online technológie“), obzvlášť 
v prípade detí, podporovať rozvoj 
bezpečného online prostredia, obmedziť 
objem nezákonného obsahu rozširovaného 
na internete, riešiť možné škodlivé 
správanie na internete (vrátane groomingu 
a internetového šikanovania) a zabezpečiť 
povedomie verejnosti o rizikách na 
internete a preventívnych opatreniach, ako 
aj vypracovať výchovno-vzdelávacie 
nástroje opierajúce sa o osvedčené 
postupy.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Príloha I - časť 1 - bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Zabezpečenie kontaktných miest pre 
verejnosť na oznamovanie nezákonného 
obsahu a škodlivého správania na internete.
Činnosti by mali zabezpečiť, aby boli tieto 
kontaktné miesta účinné a aby o nich 
verejnosť vedela, mali by byť úzko 
prepojené s inými opatreniami na 
vnútroštátnej úrovni a spolupracovať na 
európskej úrovni s cieľom riešiť 
cezhraničné problémy a vymieňať si 
najvhodnejšie postupy.

1. Zabezpečenie kontaktných miest 
a núdzových liniek pre verejnosť na 
oznamovanie nezákonného obsahu 
a škodlivého správania na internete.
Činnosti by mali zabezpečiť, aby boli tieto 
kontaktné miesta účinné a aby o nich 
verejnosť vedela, mali by byť úzko 
prepojené s inými opatreniami na 
vnútroštátnej úrovni (najmä s policajnými 
jednotkami špecializovanými na boj proti 
počítačovej kriminalite) a spolupracovať 
na európskej úrovni s cieľom riešiť 
cezhraničné problémy a vymieňať si 
najlepšie postupy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Príloha I - časť 1 - bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Podpora spolupráce a výmeny 
informácií, skúseností a najlepších 
postupov medzi zainteresovanými 
subjektmi na vnútroštátnej a európskej 
úrovni. Činnosti sa budú zameriavať na 
zlepšenie koordinácie zainteresovaných 
subjektov zapojených do pôsobenia proti 
distribúcii nezákonného obsahu a 
škodlivého správania na internete a na 
podporu účasti a angažovanosti týchto 
zainteresovaných subjektov. 

4. Podpora spolupráce a výmeny 
informácií, skúseností a najlepších 
postupov medzi zainteresovanými 
subjektmi na vnútroštátnej a európskej 
úrovni. Činnosti sa budú zameriavať na
zlepšenie koordinácie zainteresovaných 
subjektov zapojených do pôsobenia proti 
distribúcii nezákonného obsahu a 
škodlivého správania na internete a na 
podporu účasti a angažovanosti týchto 
zainteresovaných subjektov. Činnosti budú 
podporovať najmä medzinárodnú výmenu 
údajov a zhromažďovanie nápadov 
vládami, orgánmi činnými v trestnom 
konaní, núdzovými linkami, bankovými 
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a finančnými inštitúciami, inštitúciami 
vydávajúcimi kreditné karty, 
poradenskými centrami v oblasti 
zneužívania detí, organizáciami na 
ochranu detí a internetovým odvetvím. 
Európska a/alebo medzinárodná pracovná 
skupina by sa mohla štvrťročne stretávať 
s cieľom uľahčiť výmenu údajov, 
odborných poznatkov a osvedčených 
postupov medzi zúčastnenými stranami, 
medzi ktoré patria kontaktné miesta 
a núdzové linky, orgány činné v trestnom 
konaní, vládni predstavitelia a najmä 
internetové odvetvie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Príloha I - časť 1 - bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Posilňovanie spolupráce, výmena 
informácií a skúseností v boli proti 
nezákonnému obsahu a škodlivému 
správaniu na internete na medzinárodnej 
úrovni. Činnosti sa budú zameriavať na 
zlepšenie spolupráce s tretími krajinami, 
zosúladenie prístupov k nakladaniu s 
nezákonným obsahom a škodlivým 
správaním na internete na medzinárodnej 
úrovni a na podporu rozvoja spoločných 
prístupov a pracovných metód.

5. Posilňovanie spolupráce, výmena 
informácií a skúseností v boli proti 
nezákonnému obsahu a škodlivému 
správaniu na internete na medzinárodnej 
úrovni. Činnosti sa budú zameriavať na 
zlepšenie spolupráce s tretími krajinami, 
zosúladenie prístupov k nakladaniu s 
nezákonným obsahom a škodlivým 
správaním na internete na medzinárodnej 
úrovni a na podporu rozvoja 
koordinovaného prístupu k rôznym 
národným databázam zhromažďujúcim 
zobrazenia zneužívaných detí, ako aj 
spoločných prístupov a pracovných metód.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Príloha I - časť 2 - bod 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Podporovanie poskytovateľov a im 
určená pomoc pri tvorbe spoločného 
označenia. Opatrenia sa budú zameriavať 
na podporovanie poskytovateľov a im 
určenú pomoc pri tvorbe spoločného 
označenia obsahu bezpečného pre deti 
ako nástroja samoregulácie pre 
internetové stránky s prístupom k službám 
s obsahom vytvoreným užívateľmi, ktoré 
kontroluje poskytovateľ.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Príloha I - časť 2 - bod 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 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. Tieto cieľové skupiny budú 
pravidelne zapájané v rámci európskeho 
fóra o právach dieťaťa.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Príloha I - časť 3 - bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Zabezpečenie kontaktných miest, kde 
môžu rodičia a deti dostávať odpovede na 
otázky o tom, ako bezpečne používať 
internet. Činnosti sa budú zameriavať na 
poskytovanie širších možností 
informovaného a zodpovedného výberu 
užívateľom formou poradenstva 
týkajúceho sa príslušných informácií a 
preventívnych opatrení, ktoré by mali 
prijať, aby mohli bezpečne používať 
internet.

2. Zabezpečenie kontaktných miest, kde 
môžu rodičia a deti dostávať odpovede na 
otázky o tom, ako bezpečne používať 
internet. Činnosti sa budú zameriavať na 
poskytovanie širších možností 
informovaného a zodpovedného výberu 
užívateľom formou poradenstva 
týkajúceho sa príslušných informácií a 
preventívnych opatrení, ktoré by mali 
prijať, aby mohli bezpečne používať 
internet. Opatrenia sa budú zameriavať 
na zvyšovanie povedomia o problémoch 
groomingu a internetového šikanovania 
a na oznamovanie takejto činnosti 
príslušným orgánom činným v trestnom 
konaní a v prípade potreby detským 
charitatívnym organizáciám. Kontaktné 
miesta tiež pomáhajú občanom pri 
podávaní správ o internetových trestných 
činoch zahŕňajúcich deti špecializovaným 
policajným jednotkám.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Príloha I - časť 3 - bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Zabezpečenie výmeny najlepších 
postupov a cezhraničnej spolupráce na 
európskej úrovni. Prijmú sa opatrenia na 
zabezpečenie účinnej európskej 
cezhraničnej spolupráce a účinnej výmeny 
najlepších postupov, nástrojov, metód, 
skúseností a informácií.

4. Zabezpečenie výmeny najlepších 
postupov a cezhraničnej spolupráce na 
európskej úrovni. Prijmú sa opatrenia na 
zabezpečenie účinnej európskej 
cezhraničnej spolupráce a účinnej výmeny 
najlepších postupov, nástrojov, metód, 
skúseností a informácií. Činnosti by sa 
mali zameriavať najmä na nadväzovanie 
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úzkej spolupráce medzi vnútroštátnymi 
orgánmi, políciou a kontaktnými 
miestami. Prijmú sa opatrenia na 
vytvorenie spoločnej európskej databázy 
zhromažďujúcej zobrazenia zneužívaných 
detí.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Príloha I - časť 3 - bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Zabezpečenie výmeny najlepších 
postupov a cezhraničnej spolupráce na 
európskej úrovni. Opatrenia sa budú 
zameriavať na presadzovanie spolupráce a 
výmeny najlepších postupov, nástrojov, 
metód, skúseností a informácií na 
medzinárodnej úrovni s cieľom 
presadzovať spoločné prístupy a pracovné 
metódy a zlepšiť a zvýšiť účinnosť, 
nákladovú efektívnosť a rozsah 
celosvetových iniciatív.

5. Zabezpečenie výmeny najlepších 
postupov a cezhraničnej spolupráce na 
európskej úrovni. Opatrenia sa budú 
zameriavať na presadzovanie spolupráce a 
výmeny najlepších postupov, nástrojov, 
metód, skúseností a informácií na 
medzinárodnej úrovni s cieľom 
presadzovať spoločné prístupy a pracovné 
metódy a zlepšiť a zvýšiť účinnosť, 
nákladovú efektívnosť a rozsah 
celosvetových iniciatív. Opatrenia sa budú 
zameriavať aj na preskúmanie účinnosti 
systému na sledovanie zneužívania detí 
(CETS) – nástroja vyvinutého 
v spolupráci s internetovým odvetvím, 
ktorý orgánom činným v trestnom konaní 
umožňuje vysledovať páchateľov na 
internete.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Príloha I - časť 4 - bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Podpora koordinovaného prístupu 1. Podpora zhromažďovania údajov na 
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týkajúceho sa výskumu v príslušných 
oblastiach. Opatrenia budú zamerané na 
zabezpečenie spoločného úsilia s cieľom 
spájať výskumných pracovníkov, ktorí sa 
angažujú v oblasti bezpečnosti detí na 
internete na európskej úrovni, 
podnecovanie medzinárodnej spolupráce a 
koordinácie a vytváranie aktualizovaných 
prehľadov existujúceho a vznikajúceho 
výskumu. 

európskej úrovni a koordinovaného 
prístupu týkajúceho sa výskumu v 
príslušných oblastiach Opatrenia budú 
zamerané na zabezpečenie 
zhromažďovania údajov a spoločného 
úsilia s cieľom spájať výskumných 
pracovníkov, ktorí sa angažujú v oblasti 
bezpečnosti detí na internete na európskej 
úrovni, podnecovanie medzinárodnej 
spolupráce a koordinácie a vytváranie 
aktualizovaných prehľadov existujúceho a 
vznikajúceho výskumu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Príloha II

Text predložený Komisiou

(1) Obmedzovanie nezákonného obsahu a vysporiadanie sa so škodlivým 
správaním na internete

30-35%

(2) Podpora bezpečnejšieho online prostredia 5-10%

(3) Zabezpečenie povedomia verejnosti 45-50%

(4) Vytvorenie bázy poznatkov 8-15%

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Zabezpečenie povedomia verejnosti 48%

(2) Boj proti nezákonnému obsahu a škodlivému konaniu online 34%

(3) Podpora bezpečnejšieho online prostredia 10%

(4) Vytvorenie bázy poznatkov 8%

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN so zreteľom na dohodu z prvého čítania zohľadňuje PDN, ktoré prijala Rada ES 
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na svojom zasadaní 8. mája 2008.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh Komisie týkajúci sa európskeho programu o ochrane detí, ktoré používajú internet 
a nové technológie (tzv. Bezpečnejší internet) je súčasťou európskych opatrení na podporu 
vyššej bezpečnosti detí na internete. S výraznejším prenikaním nových technológií 
a zvyšovaním počítačovej gramotnosti sú deti v čoraz väčšej miere vystavené rizikám 
nezákonného obsahu a škodlivého správania, napríklad zastrašovania, detskej pornografie, 
internetového groomingu, šikanovania, šírenia rasistického obsahu a navádzania na 
sebapoškodzovanie, anorexiu alebo samovraždu. 

Podľa prieskumu Eurobarometer1 používa 74 % mladých ľudí vo veku 12 až 15 rokov 
internet minimálne tri hodiny denne. Prakticky všetky deti, ktoré sa zúčastnili interview, 
odpovedali, že sa náhodne dostali k pornografickým záberom. Údaje naozaj ukazujú 
exponenciálny nárast množstva stránok s detskou pornografiou a obsahom škodlivým pre deti 
so znepokojujúcim trendom znižovania vekovej hranice zúčastnených detí a rastu miery 
zachyteného násilia.
Len za posledné roky zaznamenala organizácia Internet Watch Foundation 16-percentný 
nárast zneužívania detí na internete. Podľa databázy Interpolu sa na internete každoročne 
objaví aspoň 500 000 nových pôvodných zobrazení detskej pornografie a 550 000 zobrazení 
20 000 zneužívaných detí, spomedzi ktorých sa od roku 2001 podarilo identifikovať 
a zachrániť iba 500 detí. V samotnom Spojenom kráľovstve sa v období od roku 1997 do roku 
2005 zvýšil počet stránok s detským pornografickým materiálom o 1500 %. 
Tieto údaje jasne ukazujú, že bezpečnosť detí na internete si vyžaduje viacúrovňový prístup 
zahŕňajúci deti, ich rodiny a školu, ako aj prevádzkovateľov a poskytovateľov v odvetví 
telekomunikácií a inštitúcie, samoregulačné orgány a mimovládne organizácie. Potrebné je 
spoločné úsilie zamerané na zvyšovanie povedomia a prevenciu, ktoré podporí a uľahčí 
praktické opatrenia na oznamovanie takéhoto zneužívania a zároveň zlepší vyšetrovacie 
možnosti polície.

Tieto ambiciózne ciele možno plniť využívaním finančných prostriedkov Európskej únie 
uvoľnených z predmetného finančného nástroja – programu Bezpečnejší internet. 

Nový program poskytuje na obdobie 2009 – 2013 finančné prostriedky v objeme 55 miliónov 
EUR na ochranu detí, ktoré používajú internet a nové technológie. Bude vychádzať zo štyroch 
hlavných línií: obmedzovania škodlivého správania prostredníctvom boja proti nezákonnému 
obsahu a potláčania zneužívania na internete; podpory bezpečnejšieho internetového 
prostredia, medziiným prostredníctvom technologických nástrojov ad hoc; podporovaním 
informovanosti, účasti a prevencie a napokon vytvorením bázy poznatkov podporujúcej 
spoluprácu a výmenu osvedčených postupov na medzinárodnej úrovni.

Rovnako by sme radi zdôraznili význam tejto iniciatívy Komisie z hľadiska výsledkov 
predchádzajúceho programu Bezpečnejší internet plus (2004 – 2008). 

Spomedzi nástrojov, ktoré sú vhodné na boj proti šíreniu škodlivého obsahu na internete, je 

                                               
1 Eurobarometer EB 60.2-CC-EB2004.1.
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prostredníctvom tohto nového programu dôležité naďalej podporovať rozvoj núdzových 
liniek. Núdzové linky zohrávajú významnú úlohu vo fáze pred vyšetrovaním, pretože 
zhromažďujú správy a predstavujú počiatočné hodnotenie nezákonnosti obsahu. Tieto 
kontaktné miesta predstavujú sieť posúvajúcu informácie policajným zložkám a núdzovým 
linkám, ktoré sú súčasťou siete INHOPE. 

Nevyhnutnosťou je aj vytvorenie služieb pre diskusných fór pre deti kontrolovaných ad hoc. 
V tejto oblasti existuje niekoľko úspešných skúseností a ich zavedením sa monitoruje prístup 
k detským diskusným fóram a vykonávajú preventívne kontroly, pokiaľ ide o umiestňovanie 
obsahu vytvoreného užívateľmi na internet. Obdobne sa na trhu v čoraz väčšej miere rozširujú 
blokovacie a filtrovacie systémy na zaistenie prostredia bezpečného pre deti. Momentálne sa 
musia prijať kroky na podporu používania takýchto systémov, aby sa zabezpečilo, že sa 
nestanú jednou z nevyužívaných možností, ktoré nové technológie ponúkajú.

Stále treba vykonať množstvo práce, aby si deti lepšie uvedomili riziká súvisiace 
s používaním nových technológií. Musia sa im poskytnúť širšie poznatky a musia sa naučiť 
vyhýbať nebezpečnému internetovému správaniu. Mali by byť riadne pripravené a disponovať 
primeranými informáciami, aby dokázali využiť celú škálu prostriedkov na zistenie možných 
foriem zneužívania a ochranu pred nimi. Prioritou by malo byť aj to, aby si mládež uvedomila 
význam a hodnotu svojho súkromia. Nedostatočný dôraz sa venuje problému mladých ľudí 
predávajúcich na internete zábery svojho tela za finančný zisk. 
Rovnako bude potrebné vykonať veľkú osvetovú kampaň zameranú na rodičov a učiteľov na 
školách s cieľom zmenšiť technologické generačné rozdiely. Policajné zložky 
a prevádzkovatelia v odvetví by si tiež mali vymieňať skúsenosti, osvedčené postupy 
a poznatky.

Absolútne dôležité je sústrediť sa na dva obzvlášť znepokojujúce javy: internetový grooming 
a šikanovanie, ktoré treba považovať za prioritné úlohy. Ako súčasť spoločného úsilia na 
podporu bezpečnosti detí by sa mali skoordinovať opatrenia pozostávajúce z informovania, 
vývoja nových technológií, výmeny osvedčených postupov a činnosti poskytovateľov. Podľa 
správy Eurobarometer sa problémy ako snaha o nadväzovanie kontaktov s deťmi na sexuálne 
účely prostredníctvom psychologickej manipulácie (grooming), internetové šikanovanie 
a navádzanie na sebapoškodzovanie neoznamujú rodičom pre pocity hanby či zo strachu prd 
zákazom vstupu na diskusné fóra, alebo jednoducho preto, že deti podceňujú závažnosť 
problému. Tieto problémy sú tak oveľa rafinovanejšie a ťažko sa rozpoznávajú. Taktiež 
grooming, teda internetové kontakty s cieľom reálneho stretnutia, je nesmierne nebezpečný, 
pretože je predzvesťou zneužitia dieťaťa.

Preto sa musia prijať opatrenia na zintenzívnenie štúdií a šírenie poznatkov o správaní detí 
a ich zraniteľnosti voči nebezpečnému správaniu (prenasledovanie detí). Musíme znásobiť 
svoje úsilie, aby sme malým deťom poskytli prostriedky na predchádzanie nebezpečným 
kontaktom, pomáhali im rozpoznať nebezpečenstvo a naučili ich hovoriť o týchto problémoch 
s ich rodičmi.

V boji proti internetovému zneužívaniu je zásadné sústrediť sa na zlepšovanie prostriedkov, 
ktoré majú k dispozícii policajné zložky.
Mala by sa preto vytvoriť Európska databáza so zobrazeniami detskej pornografie, prepojená 
na správy z núdzových liniek, ktoré by polícia mala k dispozícii v reálnom čase. Tento nástroj 
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je mimoriadne dôležitý vo vzťahu k zobrazeniam získaným zo systému peer-to-peer (p2p), 
pretože jeho prostredníctvom sa dá overiť, či už zobrazenie existuje na internete a či sa v tejto 
veci začalo vyšetrovanie, čím sa predíde zbytočnému zdvojovaniu vyšetrovacieho úsilia.

Dôležité je aj ďalej pokračovať v rozširovaní softvérových aplikácií, ktoré v rámci 
policajného vyšetrovania pomôžu lokalizovať zneužívané dieťa. Významné výsledky v tejto 
oblasti zaznamenali CETS a analytický pracovný súbor Europolu.

Opatrenia sú potrebné, aj pokiaľ ide o podporu systémov vysledovateľnosti finančných 
pohybov súvisiacich s výmenou záberov s detskou pornografiou. Obzvlášť zaujímavý je 
prieskum vypracovaný pre združenie Missing Children Europe, podľa ktorého zákony 11 
členských štátov a Ruska umožňujú vysledovať platby na stránkach s detskou pornografiou 
pri plnom rešpektovaní zákona o ochrane súkromia a bankového tajomstva. Pozornosť by sa 
mala zamerať na efektívnosť práce, ktorá sa už vykonala, a na výsledky, ktoré možno 
dosiahnuť spoločne so subjektmi v sektore výmenou osvedčených postupov 
a samoreguláciou. V tejto súvislosti vítam dohodu mobilných operátorov o ochrane detí 
z februára 2007. Podobné iniciatívy zo strany poskytovateľov by sa mohli ďalej podporovať 
pod záštitou Komisie. Malo by sa napríklad vypracovať spoločné označenie „vhodný pre 
deti“, ktoré by sa rozšírilo medzi poskytovateľmi a umožnilo tak rodičom a deťom rozpoznať 
bezpečné stránky, dôkladne monitorované poskytovateľmi. Bol by to jednoduchý prostriedok, 
ktorý by ľuďom umožnil využívať tieto stránky bez strachu zo zneužitia.

Výskum vykonaný v rámci prípravy tohto dokumentu zdôraznil nesmierne útržkovitú povahu 
údajov, ktoré má verejnosť k dispozícii v súvislosti s detskou pornografiou, a najmä s ďalšími 
formami nezákonného správania voči deťom, ktoré so sebou prinieslo využívanie nových 
technológií. V súvislosti s opatreniami na zvyšovanie povedomia bude preto potrebné klásť 
osobitný dôraz na monitorovanie a zhromažďovanie údajov.

Záverom treba uviesť, že je nevyhnutné pokračovať v úsilí o zaistenie bezpečnosti detí na 
internete a vôbec pri používaní nových technológií, pričom toto úsilie sa musí ešte 
zintenzívniť. Jednou z priorít Parlamentu bude urýchliť schválenie tohto textu s cieľom začať 
realizáciu programu do 1. januára 2009, a tak zaručiť kontinuitu financovania a vypracovať 
vhodný finančný rámec na obdobie 2009 – 2012. Práve v záujme dosiahnutia dohody v prvom 
čítaní boli do tejto správy zaradené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Rady EÚ1. Veríme, že 
poslanci budú pripravení spojiť sa v spoločnom úsilí o zabezpečenie čo najskoršieho 
schválenia tejto správy.

                                               
1 Rada EÚ, 8. mája 2008, č. 9137/08.
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