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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju večletnega programa 
Skupnosti za zaščito otrok, ki uporabljajo internet in druge komunikacijske tehnologije 
(KOM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0106),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 153 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0092/2008),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve in mnenj Odbora za pravice žensk in enakost spolov, Odbora za kulturo in 
izobraževanje, Odbora za proračun ter Odbora za pravne zadeve (A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

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, 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. 
Posebej bi si bilo treba prizadevati za to, 
da se raziščejo možne rešitve, kako z 
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informacijsko in komunikacijsko 
tehnologijo preprečiti namerne predloge 
za srečanje med odraslim in otrokom z 
namenom spolne zlorabe ali kaznivega 
dejanja.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe dopolnjuje besedilo s posebnim poudarkom na vse bolj prisotnim 
pojavom navezovanja stikov v smislu definicije iz člena 23 Konvencije Sveta Evrope o zaščiti 
otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem (oktober 2007). 

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Dejavnosti bi morale biti usmerjene v 
preprečevanje viktimizacije otrok z 
grožnjami, nadlegovanjem in 
poniževanjem preko interneta in/ali 
interaktivnih digitalnih tehnologij, tudi 
mobilnih telefonov.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Programi iz tega sklepa bi morali biti 
usmerjeni v to, da se pripravi 
izobraževalni paket za učitelje, v katerem 
bi bil učni material (priročniki, video 
predstavitve, interaktivne igrice ipd.) in 
pedagoški pripomočki (izročki za učitelje, 
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spletni portal z vajami ipd.). Material bi 
bil pripravljen na osnovi specifičnih 
nacionalnih zahtev in bi med drugim 
gradil na najboljših primerih 
izobraževalne prakse različnih držav 
članic, vključeval pa bi še druge sestavine 
programa.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Uvodna izjava8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) S programom naj bi se namenila tudi 
podpora razvoju in usklajevanju 
nacionalnih internetnih registrov domen, 
da bi se omogočila hitra identifikacija 
virov otrokom škodljivih vsebin.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Člen 1 - odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Za namene tega sklepa so "otroci" 
osebe, mlajše od 18 let.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe sledi predlogu Sveta, tudi z namenom, da bi se o programu dosegel 
sporazum v prvi obravnavi, vseeno pa je prav, da se pojasni pojem otroka.
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Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Člen 1 - odstavek 2 - pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za dosego celovitega cilja programa se 
je treba osredotočiti na naslednja področja 
delovanja:

2. Za dosego celovitega cilja programa se 
je treba osredotočiti na naslednja področja 
delovanja:

(a) zmanjševanje nezakonite vsebine in 
obravnava škodljivega vedenja na spletu;

(a) zagotavljanje ozaveščanja javnosti;

(b) spodbujanje varnejšega spletnega 
okolja;

(b) boj proti nezakonitim vsebinam in 
obravnava škodljivega vedenja na spletu;

(c) zagotavljanje ozaveščanja javnosti; (c) spodbujanje varnejšega spletnega 
okolja;

(d) vzpostavitev baze znanja. (d) vzpostavitev baze znanja.

Or. en

Obrazložitev

Prva potreba pri zaščiti otrok je boljše poznavanje problematike in večja ozaveščenost otrok, 
staršev, učiteljev in vseh operaterjev o tveganju in instrumentih, s katerimi se lahko izognemo 
nevarnemu vedenju.

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Člen 3 - odstavek 3 - točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) ocenjevanja projektov, ki so v okviru 
razpisov za zbiranje predlogov predlagani 
za denarno podporo Skupnosti, če je 
ocenjeni znesek prispevka Skupnosti enak 
ali višji od 500 000 EUR;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe se nanaša na ocenjevanje projektov, da bi bili predlagani projekti 
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ustrezno ocenjeni.

Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Priloga I - Uvod - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj programa je spodbujati varnejšo 
uporabo interneta in drugih 
komunikacijskih tehnologij, zlasti za 
otroke, ter boj proti nezakoniti vsebini in 
škodljivemu vedenju na spletu. 

Cilj programa je spodbujati varnejšo 
uporabo interneta in drugih 
komunikacijskih tehnologij, izobraževati 
uporabnike, zlasti otroke, o tej 
problematiki ter boj proti nezakoniti 
vsebini in škodljivemu vedenju na spletu.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Priloga I - Uvod - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošni cilj programa je spodbujati 
varnejšo uporabo interneta in drugih 
komunikacijskih tehnologij (v nadaljnjem 
besedilu „spletne tehnologije“), zlasti s 
strani otrok, spodbujati varno spletno 
okolje, zmanjšati količino nezakonite 
vsebine, ki se razširja po spletu, 
obravnavati potencialno škodljivo vedenje 
na spletu ter ozaveščati javnost o tveganjih 
na spletu in previdnostnih ukrepih.

Splošni cilj programa je spodbujati 
varnejšo uporabo interneta in drugih 
komunikacijskih tehnologij (v nadaljnjem 
besedilu „spletne tehnologije“), zlasti s 
strani otrok, spodbujati varno spletno 
okolje, zmanjšati količino nezakonite 
vsebine, ki se razširja po spletu, 
obravnavati potencialno škodljivo vedenje 
na spletu (vključno z navezovanjem stikov 
in kibernetskim ustrahovanjem) ter 
ozaveščati javnost o tveganjih na spletu in 
previdnostnih ukrepih, pa tudi razvijati 
izobraževalna orodja na podlagi 
najboljših primerov iz prakse.

Or. en
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Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Priloga I - razdelek 1 - točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zagotavljanje kontaktnih točk javnosti, 
kjer se lahko prijavita nezakonita vsebina 
in škodljivo vedenje na spletu. Dejavnosti 
zagotovijo, da so te kontaktne točke 
učinkovite in prepoznavne za javnost, 
tesno povezane z drugimi ukrepi na 
nacionalni ravni in da na evropski ravni 
sodelujejo z namenom obravnave 
čezmejnih vprašanj in izmenjave najboljših 
praks.

1. Zagotavljanje kontaktnih točk javnosti 
in odprtih telefonskih številk, kjer se lahko 
prijavita nezakonita vsebina in škodljivo 
vedenje na spletu. Dejavnosti zagotovijo, 
da so te kontaktne točke učinkovite in 
prepoznavne za javnost, tesno povezane z 
drugimi ukrepi na nacionalni ravni (zlasti s 
posebnimi policijskimi enotami za 
kibernetski kriminal) in da na evropski 
ravni sodelujejo z namenom obravnave 
čezmejnih vprašanj in izmenjave najboljših 
praks.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Priloga I - razdelek 1 - točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Spodbujanje sodelovanja ter izmenjave 
informacij, izkušenj in najboljših praks 
med zainteresiranimi stranmi na nacionalni 
in evropski ravni. Dejavnosti bodo 
namenjene izboljšanju usklajevanja 
zainteresiranih strani, vključenih v 
preprečevanje distribucije nezakonite 
vsebine in škodljivega vedenja na spletu, 
ter bodo spodbujale sodelovanje in 
prizadevanja teh zainteresiranih strani. 

4. Spodbujanje sodelovanja ter izmenjave 
informacij, izkušenj in najboljših praks 
med zainteresiranimi stranmi na nacionalni 
in evropski ravni. Dejavnosti bodo 
namenjene izboljšanju usklajevanja 
zainteresiranih strani, vključenih v 
preprečevanje distribucije nezakonite 
vsebine in škodljivega vedenja na spletu, 
ter bodo spodbujale sodelovanje in 
prizadevanja teh zainteresiranih strani. 
Dejavnosti bodo še posebej spodbujale 
mednarodno izmenjavo podatkov in 
zamisli med vladami, organi pregona, 
odprtimi telefonskimi številkami, 
bančnimi/finančnimi ustanovami, 
izdajatelji kreditnih kartic, svetovalnimi 
centri za zlorabe otrok in društvi 
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prijateljev mladine ter sektorjem 
interneta. Na ravni Unije in/ali 
mednarodni ravni bi se lahko ustanovila 
posebna delovna skupina, ki bi se 
srečevala štirikrat letno z namenom 
pospešene izmenjave podatkov, 
strokovnega znanja in primerov dobre 
prakse med zainteresiranimi stranmi, 
vključno s kontaktnimi točkami in 
odprtimi telefoni, organi pregona, 
vladnimi predstavniki in zlasti sektorjem 
interneta.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog sklepa
Priloga I - razdelek 1 - točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Krepitev sodelovanja, izmenjave 
informacij in izkušenj pri preprečevanju 
nezakonite vsebine in škodljivega vedenja 
na spletu na mednarodni ravni. Dejavnosti 
bodo namenjene izboljšanju sodelovanja s 
tretjimi državami, uskladitvi pristopov pri 
obravnavi nezakonite vsebine in 
škodljivega vedenja na spletu na 
mednarodni ravni ter spodbujanju razvoja 
skupnih pristopov in metod dela.

5. Krepitev sodelovanja, izmenjave 
informacij in izkušenj pri preprečevanju 
nezakonite vsebine in škodljivega vedenja 
na spletu na mednarodni ravni. Dejavnosti 
bodo namenjene izboljšanju sodelovanja s 
tretjimi državami, uskladitvi pristopov pri 
obravnavi nezakonite vsebine in 
škodljivega vedenja na spletu na 
mednarodni ravni ter spodbujanju razvoja 
usklajenega pristopa do različnih 
nacionalnih podatkovnih baz, v katerih se 
zbirajo slike o zlorabi otrok ter skupnih 
pristopov in metod dela.

Or. en
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Predlog spremembe 13

Predlog sklepa
Priloga I - razdelek 2 - točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Spodbujanje ponudnikov k razvoju 
skupne oznake in pomoč pri tem. 
Dejavnosti bodo usmerjene v spodbude in 
pomoč ponudnikom internetnih storitev 
pri razvoju orodja samoregulacije, skupne 
oznake „varno za otoke“ za internetne 
strani, ki omogočajo dostop do storitve 
„vsebine, ki jih ustvarjajo uporabniki“ 
pod nadzorom ponudnika.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog sklepa
Priloga I - razdelek 2 - točka 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 z namenom 
boljšega razumevanja njihovih stališč in 
izkušenj v zvezi z uporabo spletnih 
tehnologij in načini spodbujanja varnejšega 
spletnega okolja za otroke. Vključevanje 
bo redno potekalo preko evropskega 
foruma za otrokove pravice. 

Or. en
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Predlog spremembe 15

Predlog sklepa
Priloga I - razdelek 3 - točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zagotavljanje kontaktnih točk, kjer 
lahko starši in otroci dobijo odgovore na 
vprašanja o tem, kako na spletu ostati 
varen. Dejavnosti bodo namenjene 
ozaveščanju uporabnikov, tako da bodo ti 
na podlagi informacij lahko sprejeli 
odgovorne odločitve, in sicer z 
zagotavljanjem nasvetov glede ustreznih 
informacij in previdnostnih ukrepov, ki jih 
je treba sprejeti za varnost na spletu.

2. Zagotavljanje kontaktnih točk, kjer 
lahko starši in otroci dobijo odgovore na 
vprašanja o tem, kako na spletu ostati 
varen. Dejavnosti bodo namenjene 
ozaveščanju uporabnikov, tako da bodo ti 
na podlagi informacij lahko sprejeli 
odgovorne odločitve, in sicer z 
zagotavljanjem nasvetov glede ustreznih 
informacij in previdnostnih ukrepov, ki jih 
je treba sprejeti za varnost na spletu. 
Dejavnosti bodo namenjene ozaveščanju 
problematike „navezovanja stikov“ in 
„kibernetskega ustrahovanja“, pa 
opozarjanju ustreznih organov pregona in 
po potrebi društev za pomoč otrokom. 
Kontaktne točke bodo državljanom tudi 
pomagale pri prijavi kibernetskih kaznivih 
dejanj z otroki posebnim policijskim 
enotam. 

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog sklepa
Priloga I - razdelek 3 - točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Zagotavljanje izmenjave najboljših praks 
in čezmejnega sodelovanja na evropski 
ravni. Sprejeti bodo ukrepi za zagotovitev 
učinkovitega evropskega čezmejnega 
sodelovanja ter učinkovite izmenjave 
najboljših praks, orodij, metod, izkušenj in 
informacij.

4. Zagotavljanje izmenjave najboljših praks 
in čezmejnega sodelovanja na evropski 
ravni. Sprejeti bodo ukrepi za zagotovitev 
učinkovitega evropskega čezmejnega 
sodelovanja ter učinkovite izmenjave 
najboljših praks, orodij, metod, izkušenj in 
informacij. Dejavnosti bi morale biti še 
posebej usmerjene v vzpostavitev tesnega 
sodelovanja med nacionalnimi organi, 
policijo in kontaktnimi točkami. Sprožene 
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bodo dejavnosti za oblikovanje skupne 
evropske podatkovne baze za zbiranje slik 
o zlorabi otrok.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog sklepa
Priloga I - razdelek 3 - točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Zagotavljanje izmenjave najboljših praks 
in sodelovanja na mednarodni ravni. 
Dejavnosti bodo namenjene spodbujanju 
sodelovanja in izmenjave najboljših praks, 
orodij, metod, izkušenj in informacij na 
mednarodni ravni z namenom spodbujati 
skupne pristope in metode dela ter 
izboljšati in okrepiti učinkovitost, 
stroškovno učinkovitost in obseg svetovnih 
pobud.

5. Zagotavljanje izmenjave najboljših praks 
in sodelovanja na mednarodni ravni. 
Dejavnosti bodo namenjene spodbujanju 
sodelovanja in izmenjave najboljših praks, 
orodij, metod, izkušenj in informacij na 
mednarodni ravni z namenom spodbujati 
skupne pristope in metode dela ter 
izboljšati in okrepiti učinkovitost, 
stroškovno učinkovitost in obseg svetovnih 
pobud. Dejavnosti bodo namenjene tudi 
ugotavljanju, kako učinkovit je sistem za 
sledenje primerom izkoriščanja otrok 
(CETS), ki se kot posebno orodje razvija v 
sodelovanju s sektorjem interneta in bo 
organom pregona omogočal, da izsledijo 
storilce kaznivih dejanj na spletu.

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog sklepa
Priloga I - razdelek 4 - točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Spodbujanje usklajenega pristopa v 
zvezi z raziskovanjem na zadevnih 
področjih. Dejavnosti bodo zagotovile 
usklajeno prizadevanje za združevanje 
znanstvenikov in strokovnjakov, ki se na 
evropski ravni ukvarjajo s področjem 

1. Spodbujanje zbiranja podatkov na 
evropski ravni in usklajenega pristopa v 
zvezi z raziskovanjem na zadevnih 
področjih. Dejavnosti bodo zagotovile 
zbiranje podatkov in usklajeno 
prizadevanje za združevanje znanstvenikov 
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varnosti otrok na spletu, spodbujale bodo 
mednarodno sodelovanje in usklajevanje 
ter vzpostavile posodobljen pregled 
obstoječih in nastajajočih raziskav. 

in strokovnjakov, ki se na evropski ravni 
ukvarjajo s področjem varnosti otrok na 
spletu, spodbujale bodo mednarodno 
sodelovanje in usklajevanje ter vzpostavile 
posodobljen pregled obstoječih in 
nastajajočih raziskav.

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog sklepa
Priloga II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(1) Zmanjševanje nezakonite vsebine in obravnava škodljivega vedenja na 
spletu

30-35%

(2) Spodbujanje varnejšega spletnega okolja 5-10%

(3) Zagotavljanje ozaveščanja javnosti 45-50%

(4) Vzpostavitev baze znanja 8-15%

Predlog spremembe Parlamenta

(1) Zagotavljanje ozaveščanja javnosti 48%

(2) Boj proti nezakoniti vsebini in obravnava škodljivega vedenja na spletu 34%

(3) Spodbujanje varnejšega spletnega okolja 10%

(4) Vzpostavitev baze znanja 8%

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se doseže sporazum v prvi obravnavi, v njem pa so 
upoštevani predlogi sprememb, ki jih je Svet ES sprejel na zasedanju 8. maja 2008.
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OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije o evropskem programu za zaščito otrok, ki uporabljajo internet in nove 
komunikacijske tehnologije („Varnejši internet“) je del evropskih ukrepov za večjo varnost 
otrok na internetu. Z vedno bolj razširjenimi novimi tehnologijami in vse večjo računalniško 
opismenjenostjo so otroci vse bolj izpostavljeni nevarnosti, da naletijo na nezakonite vsebine 
in škodljivo vedenje, kot je nadlegovanje, otroška pornografija, spletno navezovanje stikov, 
ustrahovanje, širjenje rasističnih vsebin in nagovarjanje k samopoškodovanju, anoreksiji ali 
samomoru. 

Po podatkih Eurobarometra 74 % mladih med 12 in 15 let internet uporablja vsaj tri ure 
dnevno. Praktično so vsi vprašani otroci odgovorili, da so nehote naleteli na pornografske 
slike. Številke dejansko kažejo na eksponentno povečanje števila spletnih strani, na katerih se 
pojavlja gradivo in vsebina z otroško pornografijo, ki je škodljiva za otroke. Ob tem 
ugotavljamo zaskrbljujoč trend vse mlajših otrok, ki so vključeni in vedno višjo stopnjo 
prijavljenega nasilja.
Fundacija za nadzor interneta poroča, da se je samo v nekaj zadnjih letih zloraba otrok na 
internetu povečala za 16 %. Iz Interpolove baze podatkov je razvidno, da se vsako leto na 
spletu pojavi vsaj 500 000 novih izvirnih slik z otroško pornografijo in 550 000 slik o zlorabi 
na 20 000 otrocih, od katerih je bilo od leta 2001 do danes identificiranih in rešenih samo 500. 
Samo v Združenem kraljestvu se je število spletnih strani z gradivom z otroško pornografijo 
med leti 1997 in 2005 povečalo za 1500 %. 
Številke jasno kažejo, da je zaradi varnosti otrok na spletu nujen večplasten pristop, v 
katerega bodo zajeti otroci, njihove družine in šole, pa operaterji sektorja telekomunikacij, 
ponudniki storitev, institucije, samoregulativni organi in nevladne organizacije. Skupaj si je 
treba prizadevati za to, da se bosta povečala poznavanje in preventiva, kar bo spodbudilo in 
olajšalo praktične vidike prijav tovrstnih zlorab, sočasno pa se bodo izboljšale možnosti za 
policijsko preiskavo.

Zastavljeni ambiciozni cilji se bodo lahko uresničili s sredstvi, ki jih Evropska unija namenja 
obravnavanemu finančnemu instrumentu, to je programu Varnejši internet. 

Za novi program v obdobju 2009-2013 je za zaščito otrok, ki uporabljajo internet in nove 
komunikacijske tehnologije, namenjenih 55 mio EUR. Program zastavlja štiri glavna področja 
delovanja: prvič, preprečevati nezakonito vsebino in se zoperstaviti zlorabi na internetu, s tem 
pa zamejiti škodljivo vedenje; drugič, zagotoviti varnejše spletno okolje, med drugim s 
tehnološkimi instrumenti ad hoc; tretjič, informirati, spodbuditi sodelovanje in preprečevati; 
in četrtič, vzpostaviti bazo znanja, spodbuditi sodelovanje in izmenjati primere dobre prakse 
na mednarodni ravni.

Naj poudarimo, kako zelo pomembna je ta pobuda Komisije glede na rezultate prejšnjega 
programa Varnejši internet plus (2004-2008). 

Med instrumenti, ki pomagajo pri preprečevanju širjenja škodljivih vsebin na internetu, bo z 
novim programom treba še naprej podpirati razvoj odprtih telefonskih številk. Odprti telefoni 
igrajo pomembno pred-preiskovalno vlogo pri zbiranju prijav in pripravi prve ocene glede 
nezakonitosti vsebine. Kot nekakšne kontaktne točke tvorijo mrežo, preko katere se podatki 
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stekajo proti policiji in odprtim telefonom, ki so del omrežja INHOPE. 

Zelo pomembno je tudi, da se razvijejo ad hoc nadzorovane klepetalnice za otroke. Številni 
poskusi na tem področju so prinesli dobre rezultate, stekli pa so tako, da je bil vzpostavljen 
nadzor nad dostopom do otroških klepetalnic in so se izvajale preventivne kontrole na spletnih 
straneh z vsebino, ki jo ustvarjajo uporabniki. Podobno je na tržišču vedno več sistemov 
blokiranja in filtriranja za zagotavljanje otroku prijaznega okolja. A uporabo takih sistemov je 
treba ustrezno spodbuditi, da ne bodo postali samo še ena od možnosti, ki jo ponujajo nove 
tehnologije, se pa ne uporablja.

Veliko je treba še postoriti za večjo ozaveščenost otrok glede nevarnosti, ki jih lahko prinese 
uporaba novih tehnologij. Še veliko bolje jih bo treba podučiti, kako se lahko obranijo pred 
nevarnim vedenjem na spletu. Biti morajo ustrezno pripravljeni in razpolagati z ustreznimi 
informacijami, da bodo lahko uporabili celo paleto sredstev za prepoznavanje in 
samozavarovanje pred možnimi oblikami zlorabe. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti 
ozaveščanju mladih o pomenu in vrednosti njihove zasebnosti. Premajhen poudarek se 
namenja problemu mladih, ki iz finančne koristi na spletu prodajajo slike lastnega telesa.
Treba bo izpeljati tudi obsežno kampanjo opismenjevanja staršev in šolskih učiteljev, da bi 
zožili tehnološko generacijsko vrzel. Izkušnje, primere dobre prakse in znanje pa bi si morali 
izmenjavati tudi policija in operaterji internetnega sektorja. 

Bistvenega pomena se bo osredotočiti na dva nadvse zaskrbljujoča pojava: spletno 
navezovanje stikov in ustrahovanje, ki ju moramo obravnavati kot prednostni nalogi. Kot del 
skupnih prizadevanj za promocijo varnosti otrok bi morali uskladiti ukrepe za informiranje, 
razvoj novih tehnoloških instrumentov, izmenjavo primerov dobre prakse in delovanje 
ponudnikov storitev. Eurobarometer v svojem poročilu navaja, da otroci o problemih, kot je 
nadlegovanje prek psihološke manipulacije za namene spolne zlorabe (navezovanje stikov), 
kibernetsko ustrahovanje in navajanje na samopoškodbe, staršev ne obvestijo zaradi občutka 
sramu ali strahu, da ne bodo smeli uporabljati klepetalnice, ali preprosto, ker podcenjujejo 
resnost problema. Zaradi tega so tovrstni problemi postali veliko bolj zahrbtni in težko 
prepoznavni. Podobno je izredno nevarno navezovanje stikov, tj. stikov na spletu s ciljem 
stikov v resničnem življenju, saj predstavljajo predhodno znamenje zlorabe otroka.

Zaradi tega je treba pospešiti študije in širiti znanje o obnašanju otrok in tem, kako ranljivi so 
ob nevarnem obnašanju (viktimizacija). Pomnožiti moramo prizadevanja za to, da bi otrokom 
pokazali načine, kako se lahko izognejo nevarnim stikom in prepoznajo nevarnost, ter jih 
naučili, da se o takšnih problemih pogovorijo s starši.

Za boj proti zlorabi na spletu je zelo pomembno tudi, da se osredotočimo na to, kako 
izboljšati razpoložljiva sredstva policije.
Zaradi tega bi bilo prav, da se vzpostavi posebna evropska baza slik z otroško pornografijo, 
ko bi bile prijave preko odprtih telefonskih številk v dejanskem času na voljo policiji. 
Instrument je izjemno koristen v primeru nakupa slik preko sistema vsak z vsakim (P2P), saj 
gre za način preverjanja, ali se je slika že pojavila na netu in ali so že bile opravljene 
preiskave o tej temi, s čimer bi se izognili nepotrebnemu podvajanju preiskovalnih naporov.

Treba je še naprej razvijati širjenje programske opreme v podporo policijskim preiskavam pri 
odkrivanju kraja, kjer se nahajajo izkoriščani otroci. Sistem za sledenje primerom izkoriščanja 
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otrok (CETS) in Europolove analitične delovne datoteke so na tem področju že prinesle 
pomembne rezultate.

Treba bo še podpreti sisteme za sledljivost finančnih gibanj, vezanih na izmenjavo slik z 
otroško pornografijo. Pri tem je nadvse zanimiva raziskava, ki jo je naročila mednarodna 
organizacija Missing Children Europe in ki kaže, da predpisi 11 držav članic in Rusije 
omogočajo sledenje plačil na spletnih straneh z otroško pornografijo in to ob polnem 
spoštovanju zasebnosti in standardov bančne tajnosti. Opozoriti velja na učinkovite rezultate 
že opravljenega dela in na možne dosežke skupaj z operaterji sektorja ob izmenjavi primerov 
dobre prakse in samoregulaciji. Naj pri tem pozdravim dogovor operaterjev mobilne telefonije 
o varovanju otrok, dosežen februarja 2007. Prav bi bilo, da podobne pobude dobijo dodatno 
spodbudo pod pokroviteljstvom Komisije. Treba bi bilo naprimer oblikovati skupno oznako 
„otroku prijazno“ in jo razdeliti med ponudnike storitev, da bi starši in otroci lahko prepoznali 
„varne“ spletne strani, ki jih bodo ti ponudniki tudi skrbno nadzorovali. To bi bil preprost 
način, da bi ljudje take strani lahko uporabljali brez strahu pred zlorabo.

Poglobljeno iskanje med pripravami tega dokumenta nas je opozorilo na izredno razdrobljeno 
naravo javno razpoložljivih podatkov o otroški pornografiji in še prav posebej o drugih 
oblikah nezakonitega obnašanja do otrok, ki so se pojavile z uporabo novih tehnologij. Zaradi 
tega bo pri ukrepih za večjo ozaveščenost treba poseben poudarek nameniti nadzorovanju in 
zbiranju podatkov.

Ob zaključku naj navedemo, da so potrebna stalna in okrepljena prizadevanja za to, da se 
zajamči varnost otrok na spletu in širše pri uporabi novih tehnologij. Ena od prednostnih 
nalog Parlamenta bo pospešiti sprejetje tega besedila in tako omogočiti, da bo program stekel 
1. januarja 2009, s tem pa zajamčiti nadaljnje financiranje in pripravo ustreznega finančnega 
okvira za obdobje 2009-2012. Prav zaradi želje po dogovoru v prvi obravnavi so bile v 
poročilo vključene spremembe, ki jih je predlagal Svet EU. Verjamemo, da se bodo poslanci 
pridružili skupnemu prizadevanju za kar najhitrejšo potrditev tega poročila.
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