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Att skydda barn i den digitala världen  

Europaparlamentets resolution av den 20 november 2012 om skyddet av barn i den 

digitala världen (2012/2068(INI)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

–  med beaktande av artikel 165 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

 

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,  

 

– med beaktande av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna och Europarådets konvention om skydd för enskilda vid 

automatisk databehandling av personuppgifter, 

 

– med beaktande av FN:s konvention av den 20 november 1989 om barnets rättigheter, 

 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 

13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering 

av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF1, 

 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 

10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas 

lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster 

(”direktiv om audiovisuella medietjänster”)2,  

 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 

om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, 

på den inre marknaden (”direktiv om elektronisk handel”)3, 

 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1718/2006/EG av den 

15 november 2006 om genomförandet av ett stödprogram för den europeiska 

audiovisuella sektorn (Media 2007)4, 

 
– med beaktande av Europaparlamentets och rådets rekommendation 2006/952/EG av den 

20 december 2006 om skyddet av minderåriga och människans värdighet och om rätten 

till genmäle med avseende på konkurrenskraften hos den europeiska industrin för 

audiovisuella tjänster och nätverksbaserade informationstjänster5, 

 

– med beaktande av rådets slutsatser om skyddet av barn i den digitala världen6, 
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– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 

15 februari 2011 med titeln ”En EU-agenda för barns rättigheter” (COM(2011)0060), 

 

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 26 augusti 2010 med 

titeln ”En digital agenda för Europa” (COM(2010)0245/2), 

 

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet av den 

28 mars 2012 med titeln ”Brottsbekämpning i vår digitala tidsålder: inrättande av ett 

digitalt centrum mot it-brottslighet” (COM(2012)0140), 

 

– med beaktande av Europarådets strategi för barnets rättigheter (2012–2015) av den 15 

februari 2012, 

 

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 2 maj 2012 med titeln 

”Europeisk strategi för ett bättre internet för barn” (COM(2012)0196), 

 

– med beaktande av rapporten från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 13 september 2011 om 

tillämpningen av rådets rekommendation av den 24 september 1998 i fråga om skyddet 

av minderåriga och människans värdighet och av Europaparlamentets och rådets 

rekommendation av den 20 december 2006 om skyddet av minderåriga och människans 

värdighet och om rätten till genmäle med avseende på konkurrenskraften hos den 

europeiska industrin för audiovisuella tjänster och nätverksbaserade informationstjänster 

– Att skydda barn i den digitala världen (COM(2011)0556), 

 

– med beaktande av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuellt utnyttjande 

och sexuella övergrepp, 

 

– med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2011 om ett samlat grepp på skyddet av 

personuppgifter i Europeiska unionen1, 

 

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen, 

 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning och yttrandet från 

utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

(A7-0353/2012), och av följande skäl: 

 

A. Skyddet av minderåriga i den digitala världen måste stärkas på lagstiftningsnivå med 

hjälp av effektivare åtgärder, bland annat självreglering genom att branschen uppmuntras 

att ta sin del av ansvaret och inom utbildningen genom att barn, föräldrar och lärare får 

utbildning som syftar till att förhindra att minderåriga får tillgång till olagligt innehåll. 

 

B. Alla former av olagligt innehåll på internet måste bekämpas, och den särskilda karaktären 

på sexuella övergrepp mot barn gör att detta innehåll inte bara är olagligt utan också 

utgör en av de mest motbjudande formerna av innehåll på internet. 
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C. Ett av de främsta målen för en effektiv strategi för skydd av barn bör vara att se till att 

alla barn, ungdomar och föräldrar/vårdnadshavare ges information och kunskaper så att 

de klarar att skydda sig själva på internet. 

 

D. Teknikens snabba utveckling kräver en snabb respons via såväl själv- som samreglering 

samt via permanenta organ som kan anta en helhetsstrategi för olika miljöer. 

 

E. Den digitala världen erbjuder en mängd möjligheter vad gäller utbildning och inlärning. 

Skolan håller på att anpassa sig till den digitala världen, men inte i samma takt och på 

samma sätt som den tekniska utvecklingen i barnens och ungdomarnas liv, vilket skapar 

problem för föräldrarna och lärarna när de försöker lära dessa att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till medierna, medan de själva befinner sig i utkanten av de ungas 

virtuella liv. 

  

F. Barn och ungdomar har i allmänhet lätt för att använda internet, men behöver hjälp med 

att använda det på ett genomtänkt, ansvarsfullt och säkert sätt. 

 

G. Det är viktigt inte bara att barn och ungdomar förstår de potentiella faror som de kan 

möta på nätet, utan också familjen, skolan och det civila samhälle tar sin del av ansvaret 

för att utbilda dem på detta område och se till att de är tillräckligt skyddade när de 

använder internet och andra nya medier. 

 

H. Det är viktigt med utbildning om medier och den nya informations- och 

kommunikationstekniken vid utformningen av strategier för skydd av minderåriga i den 

digitala världen och för att garantera en säker, lämplig och kritisk användning av denna 

teknik. 

 

I. Utvecklingen av digital teknik gör att man kan skapa stora möjligheter för barn och 

ungdomar att effektivt använda nya medier och internet på ett sätt som ger dem makten 

att kommunicera med andra och på så sätt vara delaktiga och lära sig att aktivt delta i 

samhället, både online och offline. 

 

J. Utövandet av medborgarskapet och åtnjutandet av de medborgerliga rättigheterna, 

däribland att delta i det kulturella, sociala och demokratiska livet, kräver att även barn 

och ungdomar får tillgång till säkra och pluralistiska digitala verktyg, tjänster och 

innehåll. 

 

K. Förutom att bekämpa olagligt och olämpligt innehåll bör de förebyggande och ingripande 

åtgärderna för att skydda minderåriga också beakta en mängd andra hot såsom 

trakasserier, diskriminering och begränsad tillgång till tjänster, övervakning på nätet, 

kränkning av privatlivet och av yttrande- och informationsfriheten samt brist på insyn om 

syftet med insamling av personuppgifter. 

 

L. Den digitala världens nya informations- och kommunikationsmöjligheter – till exempel 

datorer, TV på olika plattformar, mobiltelefoner, videospel, surfplattor och appar – och 

nivån på spridningen av olika medier som strålar samman i ett enda digitalt system 

medför inte bara en mängd möjligheter och chanser för barn och ungdomar, utan även 

risker i form av enkel tillgång till innehåll som är olagligt, olämpligt eller skadligt för 

deras utveckling samt eventualiteten att uppgifter samlas in i syfte att rikta sig till barn 



och ungdomar i egenskap av konsumenter, med skadliga och omätbara konsekvenser. 

 

M. Inom ramen för den fria rörligheten av audiovisuella tjänster på den inre marknaden är de 

minderårigas väl och människans värdighet intressen som det är viktigt att ge rättsligt 

skydd. 

 

N. De åtgärder som medlemsstaterna vidtar mot olagligt innehåll på nätet är inte alltid 

effektiva och kräver oundvikligen olika strategier för förebyggande av skadligt innehåll. 

Sådant olagligt innehåll på nätet bör omedelbart avlägsnas genom ett vederbörligt 

rättsligt förfarande. 

O. Det faktum att personlig information om och personuppgifter för barn och ungdomar 

ligger kvar på nätet kan medföra att dessa uppgifter hanteras på ett olagligt sätt, att de 

minderåriga utnyttjas eller att deras personliga värdighet kränks, vilket kan få omfattande 

negativa konsekvenser för deras självuppfattning, sinnesstämning och sociala integration, 

i synnerhet som uppgifterna kan hamna i fel händer. 

 

P. De sociala mediernas mycket snabba utveckling medför vissa säkerhetsrisker för de 

minderårigas privatliv, personuppgifter och värdighet. 

 

Q. Nästan 15 procent av internetanvändarna mellan 10 och 17 år blir utsatta för någon form 

av sexuella inviter, och 34 procent av dem stöter på sexuellt innehåll som de inte har sökt 

efter. 

 

R. De olika uppförandekoder som leverantörer av digitalt innehåll och digitala tjänster antar 

uppfyller inte alltid EU-lagstiftningens eller den nationella lagstiftningens krav på 

öppenhet, oberoende, sekretess och hanteringen av personuppgifter och kan medföra 

risker för profilering i kommersiella syften, andra former av utnyttjande, till exempel 

sexuella övergrepp, och till och med människohandel. 

 

S. Reklam som riktas till barn bör vara ansvarsfull och måttfull. 

 

T. Minderåriga bör skyddas mot den digitala världens faror utifrån ålder och 

utvecklingsnivå, men medlemsstaterna anser att det är svårt att samordna olika aspekter 

av klassificeringen av digitalt innehåll utifrån ålder och risknivå. 

 

U. Samtidigt som vi är medvetna om de många faror som minderåriga ställs inför i den 

digitala världen, bör vi fortsätta att ta tillvara de många möjligheter som den digitala 

världen erbjuder i samband med utvecklingen av ett kunskapsbaserat samhälle. 

 

V. Föräldrarnas roll är av fundamental betydelse när det gäller att skydda barn mot den 

digitala världens faror. 

 

En struktur för rättigheter och förvaltning 

 

1. Europaparlamentet påpekar att skyddet av barns rättigheter på EU-nivå trädde in i ett nytt 

skede i och med Lissabonfördragets ikraftträdande, tillsammans med den nu rättsligt 

bindande EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, i vars artikel 24 det slås fast att 

skyddet av barns rättigheter är en grundläggande rättighet och att barnets bästa måste 

komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av 



offentliga myndigheter eller privata institutioner. Parlamentet upprepar kravet på att EU 

till fullo ska respektera normerna i de internationella instrument som EU som sådant inte 

är part till, något som EU-domstolen efterlyste i mål C-540/03, Europaparlamentet mot 

rådet. 

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att smidigt och snabbt införa och 

genomföra direktiv 2011/92/EU om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell 

exploatering av barn och barnpornografi. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att i 

största möjliga utsträckning harmonisera sina insatser för skydd av minderåriga i den 

digitala världen. 

3. Europaparlamentet uppmanar åter medlemsstaterna att, om de ännu inte gjort det, 

underteckna och ratificera de internationella instrumenten om skydd av barn, till exempel 

Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella 

övergrepp, det tredje fakultativa protokollet till Konventionen om barnets rättigheter samt 

Europeiska konventionen om utövandet av barns rättigheter, och att införliva dessa 

instrument med den nödvändiga rättsliga säkerhet och tydlighet som krävs i EU-

lagstiftningen. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra de befintliga interna 

mekanismerna för att säkerställa ett konsekvent och samordnat synsätt på skyddet av 

barns och ungdomars rättigheter i den digitala världen. Parlamentet välkomnar 

kommissionens meddelande om en europeisk strategi för ett bättre internet för barn och 

uppmanar kommissionen att förbättra de befintliga interna mekanismerna för att 

säkerställa ett konsekvent och samordnat synsätt på barns säkerhet på nätet. 

5. Europaparlamentet betonar vikten av att barns rättigheter integreras i alla EU:s 

politikområden genom att man analyserar olika åtgärders inverkan på barns rättigheter, 

säkerhet, fysiska och mentala integritet och av att detta inbegriper tydligt formulerade 

kommissionsförslag om den digitala världen. 

6. Europaparlamentet understryker att man på ett tillfredsställande sätt kan undanröja de 

faror som barn utsätts för på nätet och öka skyddet av barn i den digitala miljön enbart 

om det finns en omfattande uppsättning rättsliga, tekniska och utbildningsmässiga 

åtgärder, inbegripet förebyggande insatser. 

7. Europaparlamentet välkomnar den nya nätsäkerhetsbyrån vid Europol och uppmanar 

kommissionen att se till att barnskyddspersonalen inom detta nya centrum får tillräckliga 

resurser och samarbetar effektivt med Interpol. 

8. Europaparlamentet hoppas att programmet Safer Internet förlängs, att det anslås en 

tillräcklig budget för att alla dess verksamheter kan genomföras och att dess specifika 

karaktär bevaras samt uppmanar kommissionen att lägga fram en rapport för parlamentet 

om sina framgångar och misslyckanden när det gäller att säkerställa maximal effektivitet 

i framtiden. 

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att vidta lämpliga 

åtgärder, inbegripet insatser via internet, till exempel forsknings- och utbildningsprogram 

– i lämpliga fall i samarbete med relevanta civilsamhällesorganisationer, familjerna, 

skolan, audiovisuella tjänster, näringslivet och andra intressenter – i syfte att minska 

risken för att barn blir offer på internet. 



10. Europaparlamentet noterar att koalitionen CEO har bildats på kommissionens initiativ för 

att göra internet säkrare för barn. Parlamentet efterfrågar i detta sammanhang ett nära 

samarbete med sammanslutningar och organisationer i det civila samhället, bland annat 

sådana som verkar för skydd av minderåriga, uppgiftsskydd och utbildning samt med 

representanter för föräldrar och pedagoger, även på europeisk nivå, och med 

kommissionens olika generaldirektorat med ansvar för konsumentskydd och rättsliga 

frågor. 

Tillgång till medieundervisning och de nya medierna 

11. Europaparlamentet påpekar att internet förser barn och ungdomar med oerhört värdefulla 

verktyg som de kan använda för att uttrycka och hävda sina åsikter, få tillgång till 

information och hävda sina rättigheter och som utgör ett utmärkt kommunikationsverktyg 

och ger möjligheter till öppenhet gentemot omvärlden och personlig utveckling. 

12. Europaparlamentet betonar emellertid att nätmiljön och de sociala medierna medför 

omfattande potentiella risker för barnens integritet och värdighet, då de tillhör de mest 

sårbara användarna. 

13. Parlamentet påminner om att internet även utsätter barn för risker i form av exempelvis 

barnpornografi, utbyte av våldsmaterial, it-relaterad brottslighet, hot, mobbning, 

gromning, möjligheten att få tillgång till eller köpa varor och tjänster som begränsas 

enligt lag eller som är olämpliga för vissa åldersgrupper, exponering för reklam som är 

olämplig för vissa åldersgrupper eller som är aggressiv eller vilseledande, svindleri, 

identitetsstöld, bedrägerier och liknande ekonomiska risker som kan ge traumatiska 

erfarenheter. 

14. Europaparlamentet stöder i detta sammanhang medlemsstaternas arbete för att främja 

regelbunden utbildning för barn, föräldrar, pedagoger, lärare och socialarbetare i syfte att 

lära dem att förstå den digitala världen och upptäcka de faror som kan skada barns 

fysiska eller mentala integritet, att minska den digitala världens risker samt att informera 

om anmälningspunkter och om hur man ska hjälpa utsatta barn. Parlamentet påpekar 

samtidigt att barn måste förstå att deras egen användning av digital teknik kan kränka 

andras rättigheter eller till och med utgöra en brottslig handling. 

15. Europaparlamentet anser att det är ytterst viktigt att barn och ungdomar från tidigast 

möjliga ålder får lära sig att använda medierna och att genom en kritisk och medveten 

hållning avgöra hur de kan använda sig av internet och vad de bör undvika samt att man 

förmedlar grundläggande värderingar i kontakterna med andra och en respektfull och 

tolerant attityd till medmänniskorna. 

16. Europaparlamentet menar att medieutbildning är det viktigaste verktyget för att göra det 

möjligt för minderåriga att använda medierna på ett kritiskt sätt och utnyttja den digitala 

världens möjligheter, och uppmanar medlemsstaterna att inbegripa sådan undervisning i 

läroplanerna. Parlamentet påminner kommissionen om att det även är viktigt med 

konsumentutbildning, med tanke på att den digitala marknadsföringen ständigt ökar. 

17. Europaparlamentet upprepar vikten av digital kompetens och mediekompetens bland barn 

och föräldrar. Parlamentet understryker även att digital kompetens, digitala färdigheter 

och säker internetanvändning bland minderåriga måste betraktas som en prioriterad fråga 

i medlemsstaterna och i unionens social-, utbildnings- och ungdomspolitik och som en 



avgörande beståndsdel av Europa 2020-strategin. 

18. Europaparlamentet uppmuntrar till permanent digital utbildning för de lärare som 

regelbundet arbetar med skolelever. 

19. Europaparlamentet framhåller behovet av en utbildningsallians mellan familjerna, skolan, 

det civila samhället och berörda parter, bland annat sådana som är verksamma inom 

medier och audiovisuella tjänster, i syfte att garantera en välavvägd och proaktiv 

dynamik mellan den digitala världen och barn och ungdomar. Parlamentet uppmuntrar 

kommissionen att stödja informationskampanjer som riktar sig till föräldrar och lärare 

och som syftar till att göra dem bättre rustade att hjälpa barn och ungdomar i 

användningen av digitala verktyg och tjänster. 

20. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen och medlemsstaterna att inom befintliga 

och nya program och tjänster för barn och ungdomar och för utbildning, kultur och konst 

stödja minderårigas lika tillgång till ett säkert, högkvalitativt och pluralistiskt digitalt 

innehåll. 

21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, myndigheterna och 

internetleverantörerna att stärka sina kommunikationsinsatser för att göra barn, 

ungdomar, föräldrar och lärare medvetna om digitala faror som man inte fått bukt med. 

22. Europaparlamentet framhåller den roll som offentligägda medier har när det gäller att 

främja en säker och tillförlitlig nätmiljö för minderåriga. 

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra skyddet av barn mot aggressiv eller 

vilseledande reklam på TV och internet till en av sina främsta prioriteringar. 

24. Europaparlamentet framhåller i synnerhet den privata sektorns och näringslivets, liksom 

andra intressenters, roll i fråga om deras ansvar för dessa frågor samt för 

barnsäkerhetsmärkning av webbsidor och ”netikett” för barn. Parlamentet betonar att alla 

sådana åtgärder till fullo måste överensstämma med rättsstatsprinciperna och rättslig 

tydlighet samt ta hänsyn till slutanvändarnas rättigheter och vara förenliga med befintliga 

rättsliga och juridiska förfaranden, liksom med Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EU:s stadga om de 

grundläggande rättigheterna och EU-domstolens och Europadomstolens rättspraxis. 

Parlamentet uppmanar näringslivet att respektera och fullt ut tillämpa de befintliga 

uppförandekoderna och liknande initiativ, exempelvis EU:s utfästelse och 

Barcelonaförklaringen från forumet för konsumentvaror. 

25. Europaparlamentet betonar att man bör ägna särskild uppmärksamhet åt marknadsföring 

på nätet av skadliga ämnen, till exempel alkohol, som kan nå ungdomar. Parlamentet 

påpekar att det på grund av beskaffenheten och omfattningen på 

marknadsföringsmetoderna på nätet är mycket svårt för enskilda medlemsstater att 

övervaka marknadsföringen av alkohol på nätet och att åtgärder från kommissionen 

därför skulle ge ett mervärde i detta sammanhang. 

26. Europaparlamentet betonar betydelsen av formell, informell och icke formell utbildning 

och kamratstöd för att sprida information om säkra metoder och de potentiella hoten 

(genom konkreta exempel) mot barn och ungdomar i samband med att de använder 

internet, de sociala nätverken, videospel och mobiltelefoner. Parlamentet uppmuntrar 



”European Schoolnet” att främja mentorskap mellan elever på detta område. Parlamentet 

betonar även att föräldrar måste informeras om säkra metoder och hot. 

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta fram strategier i 

syfte att ge barn och ungdomar lämpliga kunskaper och se till att de använder internet 

och nya medier på ett medvetet sätt. Parlamentet betonar i detta sammanhang vikten av 

att integrera kunskaper om digitala medier och mediekompetens på alla nivåer av formell 

och informell utbildning, bland annat genom en strategi för livslångt lärande på tidigast 

möjliga stadium. 

Rätt till skydd  

 

Bekämpning av olagligt innehåll  

 

28. Europaparlamentet framhåller de utmaningar som straffrätten står inför med avseende på 

nätmiljön i förhållande till principerna om rättslig säkerhet och legalitet, 

oskuldspresumtionen samt offrets respektive den misstänktes rättigheter. Parlamentet 

påpekar i detta avseende att det tidigare har uppstått svårigheter med att skapa en tydlig 

definition, till exempel i fallet med gromning på nätet och barnpornografi – företrädesvis 

benämnt ”material om sexuella övergrepp på barn”. 

29. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att, inom ramen för sin 

rapporteringsskyldighet angående införlivandet av direktiv 2011/92/EU, samla in 

korrekta och tydliga uppgifter om brottet ”kontakt med barn i sexuellt syfte”, inbegripet 

en exakt beskrivning av de nationella bestämmelser som kriminaliserar ett sådant 

beteende. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att samla in 

uppgifter om brottet i fråga med avseende på antalet straffrättsliga förfaranden som 

inletts, antalet fällande domar och viktig nationell rättspraxis samt att utbyta bästa praxis 

när det gäller åtal och påföljd. Dessutom uppmanar parlamentet kommissionen att 

avsevärt förbättra utvecklingen och offentliggörandet av statistik i syfte att möjliggöra en 

bättre politisk utveckling och översyn. 

30. Europaparlamentet erkänner i detta sammanhang det omfattande samarbete som finns 

mellan polisväsendet och de rättsliga myndigheterna i medlemsstaterna, liksom mellan 

dem och Europol och Eurojust när det gäller brott som begås mot barn med hjälp av 

digitala medier, exempelvis tillslaget ”Icarus”, som genomfördes 2011 och som riktades 

mot fildelande barnpornografinätverk på nätet. 

31. Parlamentet betonar dock att ytterligare förbättringar skulle kunna uppnås genom 

ytterligare harmonisering av straffrätten och de straffrättsliga förfarandena i 

medlemsstaterna, inbegripet misstänkta gärningsmäns processuella rättigheter och rätt till 

uppgiftsskydd samt respekten för de grundläggande rättigheterna i enlighet med EU-

stadgan, med tanke på de hinder som i nuläget finns för ett fullständigt samarbete och 

ömsesidigt förtroende. 

32. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att överväga möjliga 

lagstiftningsåtgärder i händelse att branschens självreglering misslyckas. 

33. Europaparlamentet betonar dock att förslag om materiell straffrättslig EU-lagstiftning till 

fullo måste överensstämma med principerna om subsidiaritet och proportionalitet samt 

med de allmänna straffrättsliga principerna och att det måste framgå tydligt att de syftar 



till att ge ett mervärde i en gemensam EU-strategi för att bekämpa allvarlig 

gränsöverskridande brottslighet, i enlighet med parlamentets resolution av den 22 maj 

2012 om en straffrättslig strategi inom EU1, 

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra allt de kan för 

att stärka sitt samarbete med tredjeländer i fråga om ett snabbt avlägsnande av webbsidor 

som finns på webbservrar på deras territorier och som innehåller eller sprider olagligt 

innehåll eller olagliga handlingar samt i kampen mot it-relaterad brottslighet. Parlamentet 

uppmuntrar i detta sammanhang till internationellt utbyte av expertis, bästa praxis och 

idéer mellan förvaltningar, brottsbekämpande myndigheter, polisenheter som är 

specialiserade på it-relaterad brottslighet, tipstelefoner, barnskyddsorganisationer och 

internetbranschen. 

35. Europaparlamentet efterlyser mot denna bakgrund ett fullständigt antagande av samtliga 

åtgärder som anges i rådets färdplan från 2009 för att stärka misstänkta eller åtalade 

personers processuella rättigheter i samband med straffrättsliga förfaranden, liksom ett 

gemensamt förhållningssätt avseende tillåtlighet och värdering, i syfte att undanröja 

hindren för den fria rörligheten för bevis som samlats in i en annan medlemsstat. 

36. Europaparlamentet stöder införandet och stärkandet av tipstelefonsystem för att 

rapportera om brott och olagligt innehåll och olagliga handlingar, med beaktande av 

bland annat erfarenheterna från det europeiska journumret för försvunna barn och från 

nationella system för tidig varning och det europeiska automatiska varningssystemet för 

försvunna barn. Parlamentet framhåller emellertid att det i alla eventuella direkta rättsliga 

åtgärder som baseras på rapportering måste finnas en balans mellan de potentiella offrens 

rättigheter och medlemsstatens positiva skyldighet att agera i enlighet med i artiklarna 2 

och 8 i Europakonventionen, vilken redan har betonats i Europadomstolens rättspraxis, å 

ena sidan och den misstänktes rättigheter å den andra. I detta sammanhang uppmanar 

parlamentet medlemsstaterna och kommissionen att utbyta bästa praxis i fråga om 

utredning och åtal av brott som begås mot barn i den digitala världen. Parlamentet 

påminner om att det i artikel 8 i kommissionens förslag till allmän 

uppgiftsskyddsförordning (COM(2012)0011) fastställs särskilda skyddsåtgärder vid 

behandlingen av barns personuppgifter, exempelvis obligatoriskt samtycke från 

föräldrarna vid behandling av uppgifter om barn under 13 år. 

37. Europaparlamentet konstaterar att förfarandena för anmälan och avlägsnande av olagligt 

innehåll fortfarande går för långsamt i vissa medlemsstater. Parlamentet välkomnar 

kommissionens initiativ att offentliggöra en konsekvensbedömning om detta och 

rekommenderar ökad effektivitet i dessa förfaranden och att medlemsstaterna utvecklar 

dem i enlighet med bästa praxis. 

38. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utvärdera 

effektiviteten i samarbetet med polisen för att skydda barn mot brott på nätet, 

tipstelefonerna och de befintliga överenskommelserna med internetleverantörer. 

Parlamentet efterfrågar samverkanseffekter med andra närliggande myndigheter, bland 

annat polisen och ungdomsrättsvården, för att skydda barn och ungdomar från brott på 

nätet, särskilt genom att samordna och integrera tipstelefoner och kontaktpunkter. 

39. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att främja de nationella tipstelefoner och 

                                                 
1  Antagna texter, P7_TA(2012)0208. 



andra kontaktpunkter, till exempel ”larmknappar”, som överensstämmer med INHOPE-

standarden samt att förbättra integreringen mellan dem och noggrant analysera de 

uppnådda resultaten. 

40. Europaparlamentet understryker vikten av att sprida tillförlitliga metoder, såsom 

varningssidor eller ljudsignaler och optiska signaler, för att begränsa minderårigas direkta 

tillgång till innehåll som är skadligt för dem. 

41. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förbättra 

informationen om tipstelefoner och andra kontaktpunkter såsom exempelvis 

”larmknappar” för minderåriga och deras familjer och på så sätt göra det lättare att 

rapportera om olagligt innehåll, och uppmanar medlemsstaterna att öka medvetenheten 

om att det finns tipstelefoner via vilka man kan anmäla bilder på sexuella övergrepp på 

barn. 

42. Europaparlamentet stöder den strävan som finns bland leverantörerna av digitalt innehåll 

och digitala tjänster att tillämpa uppförandekoder i enlighet med gällande bestämmelser 

för att identifiera, förebygga och avlägsna olagligt innehåll på grundval av beslut från 

rättsliga myndigheter. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 

genomföra utvärderingar på detta område. 

43. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att företa en ny 

kampanj som riktar sig till föräldrarna och som hjälper dem att förstå det digitala material 

som deras barn hanterar och, framför allt, hur de kan skydda sina barn och ungdomar mot 

olagligt, olämpligt eller farligt material. 

44. Europaparlamentet beklagar den bristande efterlevnaden av det avtal som undertecknades 

den 9 februari 2009 mellan kommissionen och 17 sociala nätverk på internet, däribland 

Facebook och MySpace, i syfte att främja skyddet av och säkerheten för barn på internet. 

45. Europaparlamentet påpekar att brottsligheten på nätet inte sällan är av 

gränsöverskridande karaktär och att internationellt samarbete mellan de befintliga 

brottsbekämpande organen därför är ett viktigt inslag i bekämpandet av den. 

46. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att stödja och 

genomföra informationskampanjer riktade till barn, föräldrar och lärare i syfte att ge dem 

den information som behövs för att skydda sig mot it-relaterade brott, men också för att 

uppmuntra dem att anmäla misstänkta webbplatser och beteenden på internet. 

47. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att på lämpligt sätt tillämpa de nationella 

och internationella förfarandereglerna för att stänga ned webbplatser med exploaterande, 

hotfullt, otillbörligt, diskriminerande eller på annat sätt skadligt innehåll. 

Åtgärder mot skadligt innehåll 

48. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka effektiviteten hos 

medlemsstaternas olika frivilliga system för klassificering av innehåll som är olämpligt 

för minderåriga och uppmuntrar kommissionen, medlemsstaterna och internetbranschen 

att stärka sitt samarbete vid framtagandet av strategier och standarder för att lära barn och 

ungdomar en ansvarsfull internetanvändning och medvetandegör dem och skyddar dem 

från att online och offline exponeras för innehåll som är olämpligt för deras åldersgrupp, 



bland annat våld och reklam som uppmuntrar till överkonsumtion och inköp av virtuella 

varor eller till mobillån. 

49. Europaparlamentet välkomnar tekniska innovationer som innebär att företagen erbjuder 

särskilda internetlösningar som gör att barn kan använda internet på ett säkert sätt. 

50. Europaparlamentet uppmuntrar sammanslutningarna av leverantörer av audiovisuella och 

digitala tjänster att i samarbete med andra relevanta sammanslutningar införliva skyddet 

av minderåriga i sina stadgar och att ange lämpliga åldersgränser. 

51. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att fortsätta dialogen om en 

harmonisering av klassificeringen av digitalt innehåll som riktar sig till minderåriga, i 

samarbete med relevanta operatörer och sammanslutningar samt med tredjeländer. 

52. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen och medlemsstaterna att klassificera 

elektroniska spel med tydliga beteckningar om vilka åldersgrupper de lämpar sig för och, 

framför allt, om spelens innehåll. 

53. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätthålla det europeiska ramverket för 

säkrare användning av mobiltelefoner och mobiltjänster bland barn och ungdomar genom 

att utnyttja möjligheterna till föräldrakontroll. 

54. Europaparlamentet framhåller det goda arbete som civilsamhällesorganisationer bedriver 

och uppmuntrar dessa organisationer att samarbeta med varandra över gränserna och att 

inleda partnerskap med brottsbekämpande organ, myndigheter, internetleverantörer och 

allmänheten. 

Integritetsskydd  

55. Europaparlamentet upprepar vikten av uppgiftsskydd för barn, i synnerhet när det gäller 

den snabba tillväxten hos sociala medier och chattrum, med tanke på den ökande mängd 

personuppgifter som ligger ute på nätet och tillgängligheten till dessa via digitala medier. 

56. Europaparlamentet välkomnar den nya föreslagna uppgiftsskyddsförordningen 

(COM(2012)0011) och dess särskilda bestämmelser om barns samtycke och rätten att bli 

bortglömd, som förbjuder bevarande på nätet av information om barns personuppgifter 

som kan utgöra en risk för deras privat- eller yrkesliv eftersom bevarandet på internet av 

information och uppgifter om barn kan missbrukas till skada för personens värdighet eller 

sociala integration. 

57. Europaparlamentet betonar att dessa bestämmelser måste förtydligas och utvecklas på ett 

sådant sätt att de blir helt tydliga och kan börja tillämpas till fullo när den nya 

lagstiftningen antas och att de inte underminerar friheten på internet. 

58. Parlamentet välkomnar också avsikten att upprätta ett elektroniskt system för 

ålderskontroll. 

59. Europaparlamentet anser att de som äger och administrerar webbsidor på ett tydligt och 

synligt sätt bör ange sin policy för uppgiftsskydd och erbjuda ett system för obligatoriskt 

samtycke från föräldrarna när det gäller behandlingen av uppgifter om barn under 13 år. 

Parlamentet efterfrågar även ökade insatser för att som standard förbättra skyddet av den 



personliga integriteten i mesta möjliga mån i syfte att förhindra att barn blir sekundära 

offer. 

60. Europaparlamentet framhåller vikten av att göra användarna medvetna hur 

tjänsteleverantörerna eller de sociala nätverken behandlar deras personuppgifter och 

uppgifter från tredjeman och om vilka möjligheter till gottgörelse de har i händelse att 

deras personuppgifter används för annat än de legitima ändamål för vilka leverantörerna 

och deras partner samlade in dem. Denna information ska ges på ett språk och i en form 

som anpassas efter användarnas profil, med särskild hänsyn till minderåriga användare. 

Parlamentet anser att leverantörerna har ett särskilt ansvar för detta och kräver att de på 

ett tydligt och lättbegripligt sätt informerar användarna om sina riktlinjer för 

offentliggörande. 

61. Europaparlamentet sätter stort hopp till att man inom samtliga digitala branscher främjar 

teknikalternativ som gör det möjligt att begränsa minderårigas nätsurfande med hjälp av 

spårbara gränser och villkorad tillgång, vilket skulle ge ett effektivt verktyg för 

föräldrakontroll. Sådana åtgärder kan emellertid inte ersätta grundlig utbildning för barn 

och ungdomar i användningen av medier. 

62. Europaparlamentet understryker att det är viktigt att i ett mycket tidigt skede informera 

barn och ungdomar om deras rätt till skydd av privatlivet på internet och att lära dem att 

känna igen de ibland subtila metoder som används för att få tag på information om dem. 

Rätten till genmäle i digitala medier 

63. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att utveckla och harmonisera systemen 

för rätten till genmäle i digitala medier och samtidigt göra dem mer effektiva. 

 

Rätten till digitalt medborgarskap  

64. Europaparlamentet poängterar att den digitala tekniken är ett viktigt läroverktyg för 

medborgarskapet, som gör det lättare för ett antal medborgare som bor i avlägsna 

områden, framför allt ungdomar, att delta aktivt genom att de får möjlighet att dra full 

nytta av yttrande- och kommunikationsfriheten på internet. 

65. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att se de digitala plattformarna som 

verktyg för att öva sig på demokratisk delaktighet för alla barn, med särskild 

uppmärksamhet på de mest sårbara. 

66. Europaparlamentet lyfter fram den möjlighet som de nya medierna ger genom att de 

digitala tjänsterna och det digitala innehållet främjar förståelsen för och dialogen mellan 

generationerna, könen och olika kulturella och etniska grupper. 

67. Europaparlamentet erinrar om att information och medborgarskap är nära 

sammankopplade på internet och att det som hotar de ungas samhällsengagemang i dag är 

deras bristande intresse för information. 

o 

o     o 



68. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament. 

 

 

 

 


