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KORT BEGRUNDELSE

Formålet med forslaget til afgørelse om et flerårigt fællesskabsprogram til beskyttelse af børn, 
der bruger internet, er at skabe en sikrere onlineverden for børn gennem fremme af 
selvreguleringstiltag og oplysning og bevidstgørelse af offentligheden. "Programmet for et 
sikrere internet" rettet mod børn og unge vil gøre det nemmere for familiemedlemmerne at 
styre tidsforbruget og bekæmpe de negativer indvirkninger af nye teknologier effektivt.
Følgende tiltag vil blive prioriteret i det nye program:

Ι. Bekæmpelse af ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet: Tiltag, der 
sikrer borgerne adgang til nationale kontaktpunkter, således at de kan anmelde ulovligt 
indhold og skadevoldende adfærd på nettet med særlig fokus på materiale, der viser 
seksuelt misbrug af børn, og grooming.

ΙΙ. Sikrere forhold i onlineverdenen: fremme af selvreguleringstiltag på dette område.
Inddragelse af børn og unge i indsatsen for en sikrere onlineverden, navnlig gennem 
ungdomspaneler.

ΙΙΙ. Oplysning og bevidstgørelse af offentligheden: tiltag rettet mod børn, deres forældre 
og lærere. Fremme af en multiplikatoreffekt gennem udveksling af bedste praksis 
inden for netværket af nationale oplysningscentre. Støtte til kontaktpunkter, hvor 
forældre og børn kan få rådgivning om, hvordan de tager vare på sikkerheden på 
nettet. 

ΙV. Opbygning af en videnbase ved at bringe videnskabsfolk, der arbejder med børns 
sikkerhed på nettet, sammen på europæisk plan. Opbygning af en videnbase om børns 
brug af nye teknologier, deres indvirkning på børn og de dermed forbundne risici. Bør 
anvendes til at øge effektiviteten af igangværende tiltag under programmet for et 
sikrere internet.

Internettet har direkte indvirkning på borgernes dagligdag. Det er således yderst vigtigt at 
udvikle analyser, rammer og argumenter, der sikrer en teknologisk udvikling i samfundet, der 
bidrager til at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, drenge og piger. Det er 
tvingende nødvendigt at forstå de konsekvenser, som de nye teknologier, herunder internettet, 
kan have for kvinders rettigheder, og at forholde sig kritisk til deres mulige langsigtede 
indvirkning. I udkastet til udtalelse understreges betydningen af at anvende en tilgang med 
inddragelse af kønsaspektet i forbindelse med udviklingen og gennemførelsen af forskellige 
programmers tiltag. Piger og drenge bør sikres samme muligheder, og deres forskellige 
behov skal vurderes og afspejles i alle gennemførte tiltag.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Udbredelsen af internettet og brugen af 
onlineteknologier som mobiltelefoner 
vokser stadig støt i Fællesskabet og giver 
alle borgere uanede muligheder for at 
deltage interaktivt og kreativt i samfundets 
processer. De medfølgende risici for børn 
og misbrug af teknologierne er fortsat et 
problem, og den teknologiske udvikling og 
ændringer i adfærdsmønstrene i samfundet 
betyder, at der bliver ved med at dukke nye 
risici og nye former for misbrug op. For at 
sikre, at de muligheder og fordele, som 
internettet og andre onlineteknologier 
byder på, udnyttes, må der gøres en indsats 
for at skabe sikrere vilkår for brugen af 
disse medier.

(1) Udbredelsen af internettet og brugen af 
onlineteknologier som mobiltelefoner 
vokser stadig støt i Fællesskabet og giver 
alle borgere uanede muligheder for at 
deltage interaktivt og kreativt i samfundets 
processer. De medfølgende risici for børn 
og misbrug af teknologierne er fortsat et 
problem, og den teknologiske udvikling og 
ændringer i adfærdsmønstrene i samfundet 
betyder, at der bliver ved med at dukke nye 
risici og nye former for misbrug op såvel 
som fremme af stereotyper til skade for 
ligestillingen mellem mænd og kvinder og 
drenge og piger. For at sikre, at de 
muligheder og fordele, som internettet og 
andre onlineteknologier byder på, udnyttes, 
må der gøres en indsats for at skabe sikrere 
vilkår for brugen af disse medier.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Der vil være et vedvarende behov for 
indgreb, både over for indhold, der kan 
være skadeligt for børn, og over for 
ulovligt indhold, navnlig vedrørende 
misbrug af børn. Dette gælder også børn, 
der bliver ofre for skadevoldende og 
ulovlig adfærd, som medfører fysisk og 
psykisk skade, og børn, der lokkes til at 
efterligne en sådan adfærd til skade for sig 
selv og andre.

(4) Der vil være et vedvarende behov for 
indgreb, både over for indhold, der kan
være skadeligt for børn, navnlig 
pornografisk materiale, og over for 
ulovligt indhold, navnlig vedrørende 
misbrug af børn. Dette gælder også børn, 
der bliver ofre for skadevoldende og 
ulovlig adfærd, som medfører fysisk og 
psykisk skade, og børn, der lokkes til at 
efterligne en sådan adfærd til skade for sig 
selv og andre. Der vil i denne forbindelse 
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blive lagt særlig vægt på peer-to-peer-
systemet.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I kraft af Europa-Parlamentets og 
Rådets beslutning nr. 276/1999/EF af 25. 
januar 1999 om vedtagelse af en flerårig 
EF-handlingsplan til fremme af en mere 
sikker brug af internettet og nye 
onlineteknologier gennem bekæmpelse af 
ulovligt og skadeligt indhold, navnlig med 
henblik på beskyttelse af børn og 
mindreårige (handlingsplanen for et mere 
sikkert internet, 1998-2004) og Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse
854/2005/EF af 11. maj 2005 om et 
flerårigt fællesskabsprogram til fremme af 
en sikrere brug af internettet og nye 
onlineteknologier ("Safer Internet plus", 
2005-2008) har EU ydet støtte, der har sat 
gang i et bredt udvalg af initiativer og 
skabt europæisk merværdi, således som det 
fremgår af de evalueringer af 
programmerne, der er forelagt for Europa-
Parlamentet, Rådet og Regionsudvalget.

(6) I kraft af Europa-Parlamentets og 
Rådets beslutning nr. 276/1999/EF af 25. 
januar 1999 om vedtagelse af en flerårig 
EF-handlingsplan til fremme af en mere 
sikker brug af internettet og nye 
onlineteknologier gennem bekæmpelse af 
ulovligt og skadeligt indhold, navnlig med 
henblik på beskyttelse af børn og 
mindreårige (handlingsplanen for et mere 
sikkert internet, 1998-2004) og Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse 
854/2005/EF af 11. maj 2005 om et 
flerårigt fællesskabsprogram til fremme af 
en sikrere brug af internettet og nye 
onlineteknologier ("Safer Internet plus", 
2005-2008) har EU ydet støtte, der har sat 
gang i et bredt udvalg af initiativer og 
skabt europæisk merværdi, således som det 
fremgår af de evalueringer af 
programmerne, der er forelagt for Europa-
Parlamentet, Rådet og Regionsudvalget.
Programmet "Safer Internet plus" for 
perioden 2005-2008 og "programmet for 
et sikrere internet" for perioden 2009-
2013 gør det nemmere for 
familiemedlemmerne at styre 
tidsforbruget og bekæmpe de negativer 
indvirkninger af nye teknologier effektivt.

Or. en
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Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Bilag I  aktionslinje 2  punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inddragelse af børn og unge i indsatsen 
for en sikrere onlineverden. Tiltagene vil 
gå ud på at involvere børn og unge for at få 
bedre indsigt i deres synspunkter og 
erfaringer med hensyn til brug af 
onlineteknologier og hvordan der skabes 
sikrere forhold i onlineverdenen for børn.

3. Inddragelse af børn og unge i indsatsen 
for en sikrere onlineverden. Tiltagene vil 
gå ud på at involvere børn og unge med 
lige deltagelse af piger og drenge og 
kvinder og mænd for at få bedre indsigt i 
deres synspunkter og erfaringer med 
hensyn til brug af onlineteknologier og 
hvordan der skabes sikrere forhold i 
onlineverdenen for børn.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Bilag I  aktionslinje 4  punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Undersøgelser om overgreb mod børn i 
onlineverdenen. Aktiviteterne vil gå ud på 
at undersøge de tekniske, psykologiske og 
sociologiske aspekter af overgreb mod 
børn i onlineverdenen, herunder mobning, 
grooming, materiale, der viser seksuelt 
misbrug af børn, og nye adfærdsmønstre, 
der kan medføre risici for børn.

4. Undersøgelser om overgreb mod børn i 
onlineverdenen. Aktiviteterne vil gå ud på 
at undersøge de tekniske, psykologiske og 
sociologiske aspekter af overgreb mod 
børn i onlineverdenen, herunder mobning, 
grooming, materiale, der viser seksuelt 
misbrug af børn, og nye adfærdsmønstre, 
der kan medføre risici for børn, med 
inddragelse af kønsaspektet.

Or. en
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Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Bilag I  aktionslinje 4  punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Udbygning af den eksisterende viden om 
virkningerne af brugen af nuværende og 
fremspirende teknologier på børn og unge. 
Aktiviteterne skal give en bedre indsigt i de
psykologiske, adfærdsmæssige og 
sociologiske virkninger på børn og unge, 
der bruger onlineteknologier. 
Undersøgelserne vil omfatte virkningerne 
af at blive udsat for skadevoldende indhold 
og adfærd, grooming og mobning, og vil 
dække forskellige platforme, fra computere 
og mobiltelefoner til spillekonsoller og 
andre nye teknologier, der vokser frem.

5. Udbygning af den eksisterende viden om 
virkningerne af brugen af nuværende og 
fremspirende teknologier på børn og unge. 
Aktiviteterne skal give en bedre indsigt i de 
psykologiske, adfærdsmæssige og 
sociologiske virkninger på børn og unge, 
der bruger onlineteknologier, med 
inddragelse af kønsaspektet. 
Undersøgelserne vil omfatte virkningerne 
af at blive udsat for skadevoldende indhold 
og adfærd, grooming og mobning, og vil 
dække forskellige platforme, fra computere 
og mobiltelefoner til spillekonsoller og 
andre nye teknologier, der vokser frem.

Or. en
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