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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om reklamers påvirkning på forbrugernes adfærd
(2010/2052(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om 
virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked1,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF af 12. december 
2006 om vildledende og sammenlignende reklame2,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om 
samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af 
audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester)3,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. 
oktober 2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse 
af lovgivning om forbrugerbeskyttelse ("forordningen om 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde")4,

 der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder5og i 
særdeleshed artikel 7 (respekt for privatliv og familieliv) og artikel 8 (beskyttelse af 
personoplysninger),

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger6,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om 
behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor7,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om 
visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel i det 
indre marked8,

 der henviser til sin beslutning af 9. marts 2010 om forbrugerbeskyttelse9,

                                               
1 EFT L 149 af 11.6.2005, s. 22.
2 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 21.
3 EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1.
4 EUT L 364 af 9.12.2004, s. 1.
5 EUT C 83 af 30.3.2010, s. 389.
6 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
7 EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37.
8 EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.
9 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0046.
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 der henviser til sin beslutning af 9. marts 2010 om resultattavlen for det indre marked1,

 der henviser til sin beslutning af 13. januar 2009 om omsætning, gennemførelse og 
håndhævelse af direktiv 2005/29/EF om virksomheders urimelige handelspraksis over for 
forbrugerne på det indre marked og direktiv 2006/114/EF om vildledende og 
sammenlignende reklame2,

 der henviser til sin beslutning af 18. oktober 2008 om resultattavlen for 
forbrugermarkederne3,

 der henviser til sin beslutning af 3. september 2008 om hvordan markedsføring og 
reklame påvirker ligestillingen mellem mænd og kvinder4,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. januar 2009 om overvågning af det 
indre markeds konsekvenser for forbrugerne: "Anden udgave af resultattavlen for 
forbrugermarkederne"5, der er ledsaget af arbejdsdokumentet fra Kommissionens 
tjenestegrene om "Anden udgave af resultattavlen for forbrugermarkederne"6,

 der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 29. marts 2010 
med titlen "Consumer Markets Scoreboard – Consumers at Home in the Internal Market -
Monitoring the integration of the retail Internal Market and Benchmarking the Consumer 
Environment in Member States"7,

 der henviser til rapporten om forbrugerbeskyttelse i det indre marked udgivet af 
Kommissionen i oktober 2008 i en særlig Eurobarometerundersøgelse nr. 298,

 der henviser til analyserapporten om holdningerne til salg over grænserne og 
forbrugerbeskyttelse udgivet af Kommissionen i marts 2010 i Flash Eurobarometer nr. 
282,

 der henviser til den europæiske fremgangsmåde i forbindelse med mediekendskab i et 
digitalt miljø8,

 der henviser til Kommissionens retningslinjer for gennemførelsen af UCP-direktivet9,

 der henviser til udtalelse 2/2010 om adfærdsbetinget onlinereklamering, vedtaget den 22. 
juni 2010 af ”Artikel 29-arbejdsgruppen vedrørende Databeskyttelse”,

 der henviser til udtalelse 5/2009 om sociale onlinenetværk, vedtaget den 12. juni 2009 af 
”Artikel 29-arbejdsgruppen vedrørende Databeskyttelse”,

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0051.
2 EUT C 46 E af 24.2.2010, s. 26.
3 EUT C 16 E af 22.2.2010, s. 5.
4 EUT C 295 E af 4.12.2009, s. 43.
5 KOM(2009)0025.
6 SEK(2009)0076.
7 SEK(2010)0385.
8 KOM(2007)0833.
9 SEK(2009)1666.
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 der henviser til den franske nationale kommission for informationsteknologi og 
frihedsrettigheders (CNIL) meddelelse af 5. februar 2009 med titlen "La publicité ciblée 
en ligne" ("Den målrettede onlinereklame"),

 der henviser til forretningsordenens artikel 48,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
udtalelse fra Kommissionen om kvinderettigheder og ligestillingen mellem mænd og 
kvinder (A7-0000/2010),

A. der henviser til, at reklamer stimulerer konkurrencen og konkurrenceevnen, bekæmper 
misbrug af en dominerende stilling og tilskynder til nyskabelse i det indre marked, og at 
reklamer har positiv indflydelse på forbrugerne,

B. der henviser til, at reklamer ikke desto mindre kan have en negativ indflydelse på det 
indre marked og forbrugerne (urimelig praksis, indtrængen i det offentlige/private rum, 
personlig målretning, adgangsbarrierer for og forvridning af det indre marked),

C. der henviser til, at urimelige handelspraksisser stadig ofte forekommer inden for 
reklamebranchen,

D. der henviser til, at udviklingen af kommunikationsmidler har stor betydning på 
reklameområdet,

E. der henviser til udviklingen af den målrettede reklame (kontekstuel, personlig 
adfærdsbetinget målretning), der antageligt skulle være tilpasset internetbrugernes 
interesser, undertiden baseret på kortlægning af enkeltpersoner (cookies, oprettelse af 
brugerprofiler, geolokalisering),

F. der henviser til, at grupper af personer, der anses for at være særligt sårbare, f.eks. på 
grund af et psykisk eller fysisk handicap, deres alder eller deres godtroenhed, i 
særdeleshed skal beskyttes,

Evaluering af de eksisterende lovgivningsmæssige/ikke-lovgivningsmæssige rammer

1. mener, at direktivet om virksomheders urimelige handelspraksis danner en passende 
juridisk ramme for bekæmpelsen af vildledende og aggressive reklamer, selv om en 
fuldstændig evaluering endnu ikke er mulig;

2. understreger, at forskelle i fortolkning og gennemførelse af direktivet på nationalt plan 
endnu ikke har ført til det ønskede harmoniseringsniveau;

3. anmoder Kommissionen om regelmæssigt at opdatere sine retningslinjer for 
gennemførelsen af direktivet om virksomheders urimelige handelspraksis; tilskynder 
medlemsstaterne til i størst muligt omfang at tage hensyn hertil;

4. glæder sig over medlemsstaternes koordinerede kontroltiltag ("Sweep"); opfordrer til at 
gentage og udvide anvendelsesområdet for den type tiltag;
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5. opfordrer medlemsstaterne til at levere de midler og ressourcer, der er nødvendige for at 
udføre tiltagene, til de kompetente myndigheder;

6. støtter selvreguleringspraksissen, der på dynamisk, fleksibel og ansvarlig vis supplerer 
den eksisterende lovgivningsmæssige ramme; opfordrer de medlemsstater, som endnu 
ikke har selvregulerende organer, til at gøre oprettelsen af disse lettere og/eller formelt 
anerkende disse;

7. understreger grænserne for selvregulering, der ikke kan erstatte lovgivningen (f.eks. 
vedrørende sanktioner);

8. støtter samregulering, hvor de forskellige berørte parter involveres i den 
lovgivningsmæssige udvikling;

9. opfordrer de medlemsstater, der endnu ikke har gennemført direktivet om audiovisuelle 
medietjenester, til at gøre det uden yderligere forsinkelse; afventer med interesse 
Kommissionens offentliggørelse af rapporten om gennemførelsen af direktivet om 
audiovisuelle medietjenester og understreger, at det er nødvendigt at tage brugen af nye 
teknologier i betragtning (f.eks. IP-tv);

Problemstillinger som følge af udviklingen af internettet/nye teknologier

10. beklager udviklingen af "skjulte" reklamer på internettet, der ikke er dækket af direktivet 
om virksomheders urimelige handelspraksis (C2C-forhold) via udbredelse af 
kommentarer på sociale netværk, fora eller blogs hvor det er svært at skelne disses indhold 
fra en almindelig kommentar;

11. foreslår medlemsstaterne at støtte udviklingen af observations-/reguleringsfora skabt ud 
fra de risici, som skjulte reklamer udgør;

12. giver udtryk for sin bekymring i forbindelse med banaliseringen af adfærdsbetingede 
reklamer og af udviklingen af pågående reklameformer (læsning af indholdet af e-mails, 
brug af sociale netværk og geolokalisering, målretning af reklamer);

13. insisterer på den risiko, som selskaber, der både er indholdsleverandører og 
reklamevirksomheder, udgør (potentielt overlap af de indsamlede data for begge 
aktiviteter), og anmoder Kommissionen om at sikre uigennemtrængelighed mellem de 
forskellige indsamlingsniveauer;

14. understreger, at forbrugerne bør informeres klart, tydeligt og sammenfattende om 
indsamlingen, behandlingen og brugen af deres data;

15. understreger nødvendigheden af, at forbrugeren er fuldstændigt informeret, når han 
accepterer reklamer til gengæld for rabatter, der stammer fra adfærdsbetingede teknikker;

16. anmoder Kommissionen om at:

 gennemføre en tilbundsgående undersøgelse om de nye reklameformer på nettet og via 
mobiltelefoner;
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 forbyde systematisk og ufiltreret udsendelse af reklamer til brugere af mobiltelefoner 
inden for reklamens dækningsområde ved hjælp af Bluetooth-teknologi uden deres 
forudgående samtykke;

 forbyde, at tredjepart læser private e-mails i reklameøjemed;

 reklamer, der udsendes via e-mail, skal indeholde et obligatorisk link, hvor man 
automatisk kan fravælge yderligere reklamer;

 anvende teknik, der gør det muligt at adskille reklame-tracking cookies, der er 
underlagt krav om et frit og udtrykkeligt forudgående samtykke, fra andre cookies;

 fremme standardparametrene for it-systemer, der sælges til offentligheden og sociale 
netværkstjenester ifølge de strengeste kriterier for databeskyttelse;

 etablere et EU-mærkningssystem for hjemmesiderne efter samme model som 
European Privacy Seal, der bekræfter sidernes kvalitet, hvad angår databeskyttelse;

 begrænse onlinereklamer for alkohol på sider fra de erhvervsdrivende i sektoren og på 
lokale myndigheders/turistbureauers sider ved at forbyde pågående reklame;

 gennemgå ordningen om begrænset ansvar i forbindelse med 
informationssamfundstjenester for at garantere, at salget af navnet på et registreret 
varemærke som søgeord i en søgemaskine i reklameøjemed er underlagt en 
forudgående tilladelse fra varemærkets ejer;

Beskyttelse af sårbare grupper

17. anmoder Kommissionen om at forberede en detaljeret undersøgelse af, hvordan 
vildledende og aggressive reklamer påvirker sårbare forbrugere, særligt børn/teenagere;

18. anmoder om, at målrettede reklamer ikke omhandler børns specielle interesseområder;

Uddannelse/information til de forskellige aktører

19. insisterer på vigtigheden af gennemsigtighed for og information til forbrugeren hvad angår 
reklamer og på nødvendigheden af, at forbrugerne udvikler en kritisk tilgang til medierne 
med hensyn til kvaliteten af indholdet;

20. anmoder Kommissionen om at:

 inkludere oplysninger om reklamer i resultattavlen for forbrugermarkederne;

 udarbejde informationskampagner om forbrugernes rettigheder vedrørende reklamer, 
navnlig hvad angår brugen af personlige oplysninger, og udvikle 
undervisningsmateriale, der informerer dem om metoder til at beskytte deres privatliv 
på internettet;

 udvikle et EU-program for børn til oplæring i reklamen som et værktøj efter samme 
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model som det britiske initiativ Media Smart;

 indsætte bemærkningen "adfærdsbetinget reklame" i de pågældende onlinereklamer og 
et informationsvindue, der samler de elementer, der er nødvendige for forståelsen af 
denne praksis;

21. anmoder medlemsstaterne om at tilskynde de nationale myndigheder og/eller de 
selvregulerende organer til at gennemføre informationskampagner for at gøre SMV'erne 
bevidste om deres retlige forpligtelser vedrørende reklamer;

22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Denne betænkning omhandler urimelig handelspraksis inden for reklamebranchen, jf. 
direktivet om virksomheders urimelige handelspraksis, og fokuserer på problemer, der er 
relateret til udviklingen af ny reklamepraksis og -teknologi. Den omhandler ikke B2B-
relationer, der særligt dækkes i direktiv 2006/114/EF.

Ordføreren, der ønsker at undgå en socialfilosofisk tilgang til emnet, har valgt en specifik og 
målrettet tilgang.

Reklamer gavner både på det indre marked som "smørelse" for den økonomiske aktivitet 
(stimulering af konkurrencen, konkurrenceevnen, nyskabelsen og kreativiteten), og 
forbrugerne (udbud, prisfald). Reklamer er en vigtig økonomisk sektor, hvoraf onlinereklamer 
alene udgør mere end 14 milliarder euro på det europæiske marked.

Man skal dog ikke idealisere reklamer: urimelig handelspraksis, indtrængen i det offentlige 
(f.eks. reklameskilte) og private rum (f.eks. uopfordrede e-mails), målretning mod sårbare 
personer (f.eks. børn eller forgældede personer), oprettelse af eventuelle adgangsbarrierer for 
det indre marked (når de nødvendige reklameudgifter er for store), forvridning af det indre 
marked (køb af varer/tjenesteydelser, som forbrugerne normalt ikke ville have købt).

Evaluering af den eksisterende lovgivning

Ordføreren fremhæver problemerne med gennemførelsen af direktivet om virksomheders 
urimelige handelspraksis og anmoder:

- medlemsstaterne om at stille de nødvendige menneskelige, økonomiske og teknologiske 
ressourcer til rådighed for de nationale myndigheder

- Kommissionen om regelmæssigt at opdatere sine retningslinjer for gennemførelsen af 
direktivet om virksomheders urimelige handelspraksis

Det er vigtigt at styrke det europæiske samarbejde om bekæmpelsen af urimelig 
handelspraksis vedrørende onlinereklamer, hvilket "Sweep" (systematisk og simultan 
kontrol af hjemmesider udført af medlemsstaterne) er et succesfuldt bevis for. Kontrollerne er 
dog begrænset til tre områder (flybilletter, ringetoner til mobiltelefoner og elektroniske 
apparater). Ordføreren foreslår at udvide deres anvendelsesområde og øge deres hyppighed. 

Ordføreren opfordrer desuden til samregulering, hvor de forskellige berørte parter involveres 
i den lovgivningsmæssige udvikling, hvilket forbedrer foranstaltningernes effektivitet og 
anvendelighed.

På det audiovisuelle område fremhæver ordføreren, at der til dato stadig er 12 
medlemsstater, der endnu ikke har gennemført direktivet om audiovisuelle medie-tjenester. 
Han finder det hensigtsmæssigt, at den kommende betænkning om gennemførelsen af dette 
direktiv indeholder en undersøgelse af effekten af nye teknologier (f.eks. IP-tv).
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Selvregulering

Selvregulering er meget nærværende i reklamebranchen, selv om vigtigheden heraf varierer i 
de nationale traditioner. Selvregulering er en dynamisk og fleksibel fremgangsmåde og er, 
som en reaktion på den hurtige udvikling i reklamebranchen, baseret på ansvarliggørelse af 
aktørerne og udbredelse af bedste praksis. Der eksisterer en international adfærdskodeks 
udarbejdet af Det Internationale Handelskammer, der fastlægger grundprincipperne (f.eks. 
diskretion), der er suppleret med særlige regler (f.eks. alkohol) og er blevet afvist i 
medlemsstaterne af de nationale selvregulerende organer. 

Ordføreren ønsker at fremme selvreguleringen for at styrke traditionen for selvdisciplin og 
ansvarlig kommunikation, selv om ordføreren også er bevidst om de indbyggede 
begrænsninger (f.eks. sanktionsmuligheder). Selvregulering supplerer lovgivningen uden at 
træde i stedet for den.

Problemer i forbindelse med brugen af nye teknologier

Udviklingen af nye reklameteknologier og -metoder har skabt store ændringer (internet, 
sociale netværk, fora, blogs, brugernes øgede mobilitet, udviklingen af digitale produkter). 

Internettet adskiller sig radikalt fra andre kommunikationsmidler (anonymitet, den hurtige 
udveksling, meget stort udbredelsesområde, kombination af tekst, video, musik osv., 
vanskeligt at kontrollere for de nationale myndigheder) og er blevet en betydningsfuld 
reklamekanal. 

Efter ordførerens opfattelse bør reklamer på internettet og mobiltelefoner tages til kraftig 
overvejelse, og ordføreren anmoder Kommissionen om en undersøgelse af de nye former for 
praksis.

Ordføreren fremhæver den målrettede reklame, der kan have forskellige former: 

- kontekstuel reklame, der hænger sammen med det indhold og de søgeord, som 
internetbrugeren søger på;

- personlig reklame, der hænger sammen med de oplysninger, der findes om 
internetbrugeren som f.eks. alder, køn, opholdssted osv.

- adfærdsbetinget reklame, der hænger sammen med en undersøgelse af internetbrugerens 
adfærd på nettet (hvilke sider der er besøgt, onlinekøb osv.).

Selv om personaliseringen af reklamer ikke i sig selv er et problem (tilbud om 
produkter/tjenesteydelser, der passer til forbrugerens ønsker osv.), må den ikke føre til 
udviklingen af en pågående reklame, der baserer sig på kortlægning af forbrugerne, da det 
bryder reglerne for databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred. 

Ordføreren foreslår således følgende foranstaltninger for at beskytte forbrugerne:

- forbyde ufiltreret, uopfordret udsendelse af reklamer på mobiltelefoner via Bluetooth-
teknologi uden forudgående samtykke;
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- informere forbrugeren på klar, tydelig og sammenfattende vis om indsamlingen, 
behandlingen og brugen af dennes data;

- gøre det lettere at fravælge yderligere reklamer ved hjælp af et effektivt og direkte link i e-
mails med reklamer;

- forbyde læsning af indholdet af private e-mails i reklameøjemed (en praksis, der ligner 
teknikken, der anvendes i spamfiltre, men som dog adskiller sig i målsætningen);

- garantere adskillelse mellem oplysninger indsamlet i forbindelse med tjenesteydelser 
(f.eks. e-mail) og i forbindelse med reklameaktiviteter;

- garantere information til forbrugeren om den diskriminering, der sommetider følger af den 
adfærdsbetingede reklame (f.eks. ændring af prisen i forhold til internetbrugernes profil):
gennemsigtighed af denne praksis, specificering af den rigtige pris inden ændringen osv.;

- skelne reklamecookies, der er underlagt forbrugerens forudgående samtykke, fra andre 
cookies;

- fremme standardparametrene for systemerne til beskyttelse af privatlivets fred på 
internettet ifølge de højeste standarder ("privacy by design");

- indføre en EU-mærkning af hjemmesider, der respekterer EU-lovgivningen om 
databeskyttelse, efter samme model som projektet European Privacy Seal (et 
transeuropæisk, frivilligt mærke, som bekræfter it-produkters eller -tjenesters 
overensstemmelse med EU-lovgivningen om databeskyttelse, og som er støttet af flere 
nationale og regionale organer i forskellige medlemsstater);

- begrænse onlinereklamer for alkohol;

- gennemgå ordningen om begrænset ansvar i forbindelse med 
informationssamfundstjenester i forbindelse med salg af navnet på et registreret varemærke 
som søgeord i en søgemaskine i reklameøjemed og inkludere en forudgående tilladelse fra 
varemærkets ejer (f.eks. i tilfælde, hvor sider indeholder søgeord, der leder forbrugerne 
videre til sider med efterligninger).

Et andet aspekt inden for onlinereklamer indbefatter de "skjulte" former for reklamer, der 
kun involverer forbrugere, via udbredelsen af kommentarer om et produkt eller en tjeneste på 
fora (f.eks. Trip Advisor). Disse kommentarer kan med et enkelt klik ødelægge en 
virksomheds rygte og vildlede forbrugerne. 

Direktivet om virksomheders urimelige handelspraksis dækker onlinereklamer i forbindelse 
med relationer mellem virksomheder (der enten tilkendegiver at være virksomheder eller 
giver sig ud for at være forbrugere) og forbrugere og dækker ikke relationer forbrugerne 
imellem. Selv om det er vanskeligt at skelne en kommentar, der skyldes en personlig erfaring, 
fra en reklame, og selv om den anonyme udveksling gør det vanskeligt at kontrollere, påvirker 
den slags falsk reklame både forbrugerne og de pågældende virksomheder. Derudover har 
udviklingen af auktionssider på internettet skabt en ny form for reklame forbrugerne imellem, 
som hverken er dækket af direktivet om virksomheders urimelige handelspraksis eller af den 
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sædvanlige definition af reklamer.

Ordføreren forslår således at fremme udviklingen af observatører/regulatører, der er bevidste 
om risikoen for skjulte reklamer i fora, og som hurtigt kan reagere, hvis en kommentar virker 
mistænkelig. Det er dog vigtigt at indføre en balance mellem forbrugerbeskyttelsen på 
internettet og ytringsfriheden.

Til slut kommer ordføreren til spørgsmålet om reklameteknikker via sociale netværk. Disse 
optager en stadig større plads i samfundet, særligt hos de helt unge, som bruger dem til socialt 
samvær (Facebook) og jobsøgning (LinkedIn). Den store mængde information, der udveksles 
mellem "venner" på disse sider, bliver ofte udnyttet i reklameøjemed (f.eks. Facebooks 
"Synes godt om": et produkt, et mærke osv. udbredes til de valgte "venner" ved at klikke på 
"Synes godt om"-knappen på en af Facebooks handelspartneres hjemmeside).

Beskyttelse af sårbare grupper

De mest sårbare personer (børn, teenagere, ældre osv.) bør være særligt beskyttede. 
Ordføreren anmoder derfor Kommissionen om en undersøgelse af, hvordan vildledende og 
aggressive reklamer påvirker sårbare forbrugere, og minder om, at børn ikke bør være 
målgruppe for specifik målretning af reklamer på grund af deres store modtagelighed og 
nysgerrighed, deres svage vilje og deres potentiale for påvirkelighed.

Uddannelse, information og oplæring til de forskellige aktører

Ordføreren bemærker, at der er mangel på information om forbrugernes rettigheder på 
reklameområdet, og foreslår derfor at lette adgangen til information og øge 
gennemsigtigheden (f.eks. med bemærkningen "adfærdsbetinget reklame" i de pågældende 
reklamer; forenkling af kommentarer om de retlige betingelser).

Eftersom den brede offentlighed ofte ikke er bevidst om problemerne forbundet med 
udnyttelsen af deres personlige oplysninger og heller ikke om de værktøjer, der står til 
rådighed for at undgå dette, foreslår ordføreren at lancere informationskampagner om 
forbrugernes rettigheder på reklameområdet, navnlig angående brugen af personlige 
oplysninger, uanset om disse opgives frivilligt eller indsamles automatisk. Ordføreren foreslår 
ligeledes at indføre undervisningsmateriale, der skal informere internetbrugerne om teknikker 
til administration af, hvilke "spor" de efterlader på nettet, og om midlerne til beskyttelse af 
privatlivets fred.

Desuden er det nødvendigt at udvikle en kritisk tilgang til medierne med hensyn til kvaliteten 
af indholdet. En velinformeret forbruger er en stærk forbruger. På grund af manglende 
kendskab til reklameteknikker foreslår ordføreren at udvikle et EU-undervisningsprogram 
efter samme model som det britiske initiativ Media Smart, der blev lanceret i 2002 og er 
blevet overtaget af flere medlemsstater. Programmet henvender sig til børn på seks til elleve 
år, og er et nonprofit-undervisningsprogram, som er udviklet i samarbejde med familier inden 
for skolens rammer, og som tilsigter at hjælpe børn til bedre at forstå, fortolke og derved 
forholde sig til reklamen som et værktøj.

Ordføreren bemærker, at udviklingen af internettet og digitale teknologier har lettet og 
udbredt adgangen til reklameteknikker (f.eks. AdSense), men at disse teknikker ofte 
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bruges uden kendskab til de gældende regler på området. Ordføreren insisterer derfor på 
nødvendigheden af at sikre information til SMV'erne om medierne, da flere og flere begynder 
at reklamere online, og ordføreren foreslår medlemsstaterne at tilskynde de nationale 
myndigheder og/eller de selvregulerende organer til at lave informationskampagner for at 
gøre SMV'erne bevidste om denne tematik.


