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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0642/2011 af Melissa Valentin, fransk statsborger, om samordning af 
lovgivningen om emner, der vedrører børn 

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at hun taler på vegne af en gruppe på 60 børn fra Italien, Sverige og 
Frankrig, som deltager i det internationale Comeniusprogram for uddannelse og samarbejde, 
"Børnenes Europa: rettigheder og forpligtelser". Andrageren henviser til forskellige sektorer, 
som efter hendes og børnenes mening burde gøres til genstand for en ensartet lovgivning i 
hele EU. De anførte enkelte sektorer er internettet, uddannelse, stoffer (alkohol, tobak og 
narkotika) og seksualitet. Dette forslag stammer fra en sammenlignende undersøgelse af 
lovgivningen i medlemsstaterne, som vedlægges. Hun spørger derfor, om EU kan diskutere 
dette forslag. Indstillinger 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. oktober 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012.

Andrageren oplyser, at hun taler på vegne af en gruppe på 60 børn fra Italien, Sverige og 
Frankrig, som deltager i det internationale Comeniusprogram for uddannelse og samarbejde, 
"Børnenes Europa: rettigheder og forpligtelser". Andrageren henviser til forskellige sektorer, 
som efter børnenes mening burde gøres til genstand for en ensartet lovgivning i hele EU. De 
anførte enkelte sektorer er internettet, uddannelse, stoffer (alkohol, tobak og narkotika) og 
seksualitet. Andrageren anmoder mere specifikt om EU-lovgivning på området.

 Introduktion af et "id-kort til internettet", som skal bruges for at få adgang til websites. 
Det ville gøre det nemt at blokere børns adgang til bestemte websites. 
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 Etablering af evalueringssystemer for lærere og indførelse af obligatorisk 
seksualundervisning.

 Fastlæggelse af undervisningsprogrammer, som skal oplyse om risiciene forbundet 
med unges stof- og alkoholmisbrug, og åbning for muligheden af, at 16-årige kan købe 
alkoholsvage drikkevarer på restauranter. EU-lovgivningen bør desuden tillade 
myndige 18-årige at købe alkohol i butikkerne

 Gravide 16-årige skal have retten til selv at vælge, om de ønsker abort 
 Medlemsstaterne skal være forpligtet til at yde finansiel støtte til mindreårige forældre

Man har diskuteret "id-kort til internettet" eller tilsvarende koncepter som et middel til at 
verificere de unges alder og andre data. Hidtil er kun én af løsningerne vurderet som værende 
effektiv. For det første forholder det sig sådan, at eftersom internettet er globalt og dets 
funktioner tilgængelige overalt, vil enhver løsning, som ikke er globalt anerkendt, kunne 
omgås, f.eks. ved at man bruger en udenlandsk adresse til at oprette adgang til specifikt 
indhold. Det vil være vanskeligt for de enkelte lande og selv for EU som helhed at 
implementere en global løsning, medmindre denne understøttes af hele internettets 
infrastruktur og bygger på en global aftale Derudover genererer mange af de tekniske 
løsninger, man har overvejet, yderligere problemer, da de f.eks. forudsætter indsamling af 
enorme mængder potentielt følsomme persondata, som risikerer at blive genstand for misbrug 
og hackerangreb. 

Målet med det EU-støttede projekt STORK1 var at finde en praktisk løsning på 
problematikken med sikker elektronisk identifikation (eID) på tværs af landegrænserne. eID 
er kun en del af løsningen, autentificering er den anden: En person kan identificere sig med 
påstanden om at være en bestemt person, men hvem ved, om den pågældende fortæller 
sandheden? Den påståede identitet dokumenteres via autentificeringsprocessen. I praksis 
fungerer det sådan, at man eksempelvis sætter sit eID-kort i kortlæseren (identifikation) og 
angiver pinkoden (autentificering). Herefter kontrolleres det, om de angivne data er gyldige.

En af STORK's prøvesager hedder "Safer Chat" (sikrere chat) og henvender sig specielt til 
børn og unge. "Safer Chat" gør det muligt at chatte sikkert med jævnaldrende venner, uden at 
personer over den påtænkte alder kan få adgang til chatstedet. Her skal eID bruges til 
"alderskontrol". Det er ikke nødvendigt at angive navn, adresse eller andre data. "Safer Chat" 
viser, at man kan nøjes med kun at videregive de oplysninger, der er absolut nødvendige for at 
få adgang til en onlinetjeneste. 

Kommissionen vil senest i sommeren 2012 fremsætte forslag om lovrammerne for elektronisk 
identifikation, autentificering og signatur. En af hjørnestenene vil være gensidig anerkendelse 
og accept af eID'er og autentificering på tværs af landegrænserne. Det vil gøre det muligt for 
borgerne at anvende deres nationale eID'er til at få adgang til onlinetjenester både i deres 
hjemland og i andre medlemsstater. Det vil også være muligt at anvende eID'er til 
onlinetjenester og applikationer, som kræver sikker identificering og autentificering. 
Udbydere af chatsteder kan skabe bedre beskyttede systemmiljøer ved at integrere de EU-
anerkendte og -accepterede eID'er i deres system. 
                                               
1 Sikker elektronisk identifikation på tværs af Europas landegrænser: https://www.eid-stork.eu/.
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Kommissionens "Safer Internet Programme" (program til sikrere internet) styrker de unges 
sikre og ansvarlige anvendelse af internettet og af mobile enheder. 30 europæiske lande har 
etableret centre for sikrere internet, som øger bevidstheden og yder hjælp og støtte til børn, 
lærere og forældre1.

Kommissionen har sammensat en koalition af 28 førende virksomheder (herunder Facebook 
og Google)2, som har forpligtet sig til at skabe et bedre og sikrere internet for børn og unge.
Virksomhederne har lovet at gennemføre særligt prioriterede tiltag, f.eks. at gøre det nemmere 
at rapportere skadeligt indhold, at sikre aldersrelevant beskyttelse af personlige oplysninger 
og at tilbyde flere muligheder for forældrekontrol og indholdsklassificering. Derudover har 
Kommissionen for nylig udgivet et strategipapir med angivelse af en række forholdsregler, 
som skal:

 opfordre europæiske erhvervsvirksomheder til at udvikle kvalitetspræget 
onlineindhold til børn

 skabe et trygt onlinemiljø for børn
 øge opmærksomheden omkring de risici, børnene kan blive konfronteret med online, 

og udstyre dem med de fornødne redskaber og strategier, så de kan beskytte sig selv
og udvikle deres kritiske sans og digitale færdigheder

 indføre undervisning i onlinesikkerhed i skolernes pensum inden udgangen af 2013.

Specielt med henblik på den foreslåede EU-samordning af den undervisningsrelevante 
lovgivning må det anføres, at det i henhold til artikel 165 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde er de enkelte medlemsstater, der har ansvaret for indholdet af 
undervisningen og opbygningen af uddannelsessystemerne. EU kan derfor ikke fremsætte 
lovforslag, der angår skolernes pensum, som f.eks. et evalueringssystem for lærere og 
obligatorisk seksualundervisning eller undervisning om stofmisbrug. Udvalget for 
Andragender ønsker imidlertid at bemærke, at Rådet og Europa-Parlamentet i 2006 vedtog en 
henstilling (2006/962/EF), som angav de otte nøglekompetencer, alle borgere i Europa bør 
besidde. Nogle af de emner, andrageren har fremhævet, er medtaget under "sociale 
kompetencer og medborgerkompetencer": "... Social kompetence er forbundet med personligt 
og socialt velfærd, hvilket kræver forståelse af hvordan et individ kan sikre optimal fysisk og 
åndelig sundhed, herunder som en ressource for en selv, ens familie og ens umiddelbare 
sociale miljø, og viden om, hvordan en sund livsstil kan bidrage hertil. For vellykkede 
interpersonelle og sociale relationer er det vigtigt at forstå de bredt accepterede 
adfærdsmønstre og vaner i forskellige samfund og miljøer (f.eks. på arbejdsmarkedet). Det er 
også vigtigt at være bekendt med basisbegreberne vedrørende individer, grupper, 
erhvervsorganisationer, ligestilling og ikkeforskelsbehandling, samfund og kultur. Det er 
vigtigt at forstå de europæiske samfunds flerkulturelle og socioøkonomiske dimensioner og 
samspillet mellem den nationale kulturelle identitet og den europæiske identitet."

Hvad angår tilvejebringelse af oplysninger om ulovlig brug af narkotika, yder særprogrammet 
"Forebyggelse af narkotikamisbrug og information af offentligheden" på tværs af 
landegrænserne finansiel støtte til innovative projekter om forebyggelse af narkotikamisbrug, 
                                               
1 Sikker elektronisk identifikation på tværs af Europas landegrænser: https://www.eid-stork.eu/.
2 http://bit.ly/KFXd7k.
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herunder f.eks. til kampagner, projekter, der øger opmærksomheden omkring problemet, og 
formidling af objektiv information til unge om risiciene forbundet med ulovlig brug af stoffer. 

Der kan findes yderligere oplysninger om programmet på http://ec.europa.eu/justice/anti-
drugs/programme/drug-prevention-information/index_en.htm.  

Hvad angår de foreslåede ændringer inden for abortlovgivningen, skal Kommissionen 
understrege, at det er de enkelte medlemsstater, der har ansvaret for denne problemstilling.

Hvad angår andragerens forslag om finansiel støtte til teenageforældre, hører dette område 
fortsat under de enkelte medlemsstaters ansvarsområder.  Kommissionen er i øjeblikket ved at 
udarbejde en henstilling, som skal styrke medlemsstaternes og EU's indsats for bekæmpelse af 
børnefattigdom. Henstillingen vedrørende børnefattigdom angiver nogle fælles principper for 
en virkningsfuld indsats på bestemte nøgleområder, herunder støtte til familierne, bedre 
integration af forældrene på arbejdsmarkedet, foranstaltninger til indkomststøtte og bedre 
adgang til børnepasning, sundhedspleje eller sociale ydelser, som alt sammen kan have en 
positiv indflydelse på teenageforældrenes situation. 

Konklusion

Kommissionen kan udelukkende vedtage lovgivning, som falder inden for dens beføjelser i 
medfør af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

I den henseende skal foranstaltninger vedrørende uddannelse, forebyggelse af 
narkotikamisbrug, abortproblematik og finansiel støtte til unge familier primært gennemføres 
af de enkelte medlemsstater. Kommissionen er dog ved at udarbejde særlige initiativer på 
visse af de nævnte områder, herunder henstillinger og finansieringsordninger.

Hvad angår det elektroniske id-kort, giver det storstilede pilotprojekt STORK1, som er delvist 
finansieret af EU, mulighed for en autentificeringsplatform for elektroniske serviceydelser, 
der går på tværs af landegrænser og dækker hele EU. Kommissionen vil senest til sommer 
fremsætte forslag om lovrammerne for elektronisk identifikation, autentificering og signatur.  

                                               
1 Sikker elektronisk identifikation på tværs af Europas landegrænser.


