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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel voor een Besluit tot vaststelling van een communautair meerjarenprogramma ter 
bescherming van kinderen die het internet gebruiken, is erop gericht een veiligere 
onlineomgeving voor kinderen te creëren door zelfregulerende initiatieven te bevorderen en 
het bewustzijn in de samenleving te vergroten. Het actieplan "Veiliger Internet" voor kinderen 
en jongeren zal tijdsbeheer en effectiviteit bevorderen van gezinsleden bij het bestrijden van 
de negatieve effecten van nieuwe technologieën. Het nieuwe programma geeft prioriteit aan 
de volgende actiepunten:
Ι. Illegale inhoud en schadelijk gedrag op het internet aanpakken: activiteiten gericht op 
het instellen van nationale contactpunten voor het publiek waar illegale inhoud en schadelijk 
gedrag op het internet kunnen worden gemeld, met de nadruk op materiaal gerelateerd aan 
seksueel kindermisbruik en kinderlokkerij.
ΙΙ. Een veiligere internetomgeving bevorderen: zelfreguleringsinitiatieven op dit gebied 
aanmoedigen. Kinderen en jongeren meer betrekken bij het creëren van een veiligere 
internetomgeving, met name door middel van jeugdpanels;
ΙΙΙ. Zorgen voor bewustmaking van het publiek: acties die zijn gericht op kinderen, hun 
ouders en leerkrachten. Een vermenigvuldigingseffect bevorderen door uitwisseling van beste 
praktijken binnen het netwerk van nationale bewustwordingscentra. Contactpunten 
ondersteunen waar ouders en kinderen advies kunnen krijgen over veilig internetgebruik;
ΙV. Een kennisbank oprichten door onderzoekers die zich bezighouden met de 
onlineveiligheid van kinderen op Europees niveau bij elkaar te brengen. Een kennisbank 
opzetten over het gebruik van nieuwe technologieën door kinderen, de gevolgen hiervan voor 
de kinderen, en de hieraan verbonden risico’s. Gebruikmaken van deze kennis om de 
doelmatigheid van lopende acties binnen het actieplan voor een veiliger internet te verbeteren.

Het internet heeft direct invloed op het dagelijks leven van burgers. Het wordt dan ook 
bijzonder belangrijk om analyses, kaders en argumenten te ontwikkelen die ervoor zorgen dat 
deze technologische veranderingen in onze samenlevingen bijdragen aan de verdere 
bevordering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Het is 
dringend nodig te weten welke invloed de nieuwe technologieën, inclusief internet, kunnen 
hebben op de rechten van vrouwen, en kritisch te kijken naar hun invloed op lange termijn. In 
dit ontwerpadvies wordt het belang benadrukt van een genderspecifieke benadering bij het 
ontwikkelen en uitvoeren van verschillende acties uit het programma.  Meisjes en jongens 
moeten dezelfde mogelijkheden krijgen en hun verschillende behoeften moeten worden 
beoordeeld en overwogen bij elke actie die wordt ondernomen.

AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken als ter zake bevoegde commissie, de volgende 
amendementen op te nemen in haar verslag:
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Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verspreiding van internet en 
communicatietechnologieën zoals mobiele 
telefoons neemt in de Gemeenschap nog 
steeds aanzienlijk toe en biedt gelijkelijk 
aan alle burgers geweldige mogelijkheden, 
zoals deelname, interactiviteit en 
creativiteit. De risico’s voor kinderen en 
het misbruik van de technologieën zijn nog 
altijd aanwezig en als gevolg van 
veranderende technologieën en 
maatschappelijke gedragingen blijven zich 
nieuwe risico’s en nieuw misbruik 
voordoen. Om te stimuleren dat gebruik 
wordt gemaakt van de mogelijkheden en er 
wordt geprofiteerd van de voordelen die 
het internet en andere onlinetechnologieën 
bieden, zijn tevens maatregelen nodig om 
een veiliger gebruik te bevorderen.

De verspreiding van internet en 
communicatietechnologieën zoals mobiele 
telefoons neemt in de Gemeenschap nog 
steeds aanzienlijk toe en biedt gelijkelijk 
aan alle burgers geweldige mogelijkheden, 
zoals deelname, interactiviteit en 
creativiteit. De risico’s voor kinderen en 
het misbruik van de technologieën zijn nog 
altijd aanwezig en als gevolg van 
veranderende technologieën en 
maatschappelijke gedragingen, blijven zich 
nieuwe risico’s en nieuw misbruik 
voordoen, evenals de verspreiding van 
stereotypen die de gelijkheid aantasten 
tussen mannen en vrouwen, jongens en 
meisjes. Om te stimuleren dat gebruik 
wordt gemaakt van de mogelijkheden en er 
wordt geprofiteerd van de voordelen die 
het internet en andere onlinetechnologieën 
bieden, zijn tevens maatregelen nodig om 
een veiliger gebruik te bevorderen.

Or. en

</Amend>

Amendement 2

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4.) Er is voortdurende behoefte aan actie 
op het gebied van inhoud die mogelijk 
schadelijk is voor kinderen en op het 
gebied van illegale inhoud, met name 
materiaal gerelateerd aan kindermisbruik. 
Hetzelfde geldt voor kinderen die het 
slachtoffer worden van schadelijk en 
onwettig gedrag dat leidt tot fysieke en 

(4.) Er is voortdurende behoefte aan actie 
op het gebied van inhoud die mogelijk 
schadelijk is voor kinderen, met name 
pornografisch materiaal, en op het gebied 
van illegale inhoud, met name materiaal 
gerelateerd aan kindermisbruik. Hetzelfde 
geldt voor kinderen die het slachtoffer 
worden van schadelijk en onwettig gedrag 
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psychologische beschadiging en voor 
kinderen die ertoe worden aangezet 
dergelijk gedrag te imiteren waarbij ze 
zichzelf en anderen schade toebrengen.

dat leidt tot fysieke en psychologische 
beschadiging en voor kinderen die ertoe 
worden aangezet dergelijk gedrag te 
imiteren waarbij ze zichzelf en anderen 
schade toebrengen. Met het oog hierop zal 
speciale aandacht worden besteed aan het 
peer-to-peersysteem.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Met Beschikking nr. 276/1999/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 25 
januari 1999 tot vaststelling van een 
communautair meerjarenactieplan ter 
bevordering van een veiliger gebruik van 
internet en nieuwe onlinetechnologieën 
door het bestrijden van illegale en 
schadelijke inhoud, met name ter 
bescherming van kinderen en 
minderjarigen 33 (het Actieplan “Veiliger 
Internet”1998-2004)34 en met Besluit nr. 
854/2005/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 mei 2005 tot 
vaststelling van een communautair 
meerjarenprogramma ter bevordering van 
een veiliger gebruik van internet en nieuwe 
onlinetechnologieën35 (het “Safer Internet 
Plus”-programma 2005-2008) zijn 
communautaire middelen uitgetrokken 
waarmee succesvol diverse initiatieven zijn 
gestimuleerd en een Europese toegevoegde 
waarde is gecreëerd, zoals blijkt uit de
programma-evaluaties die zijn voorgelegd 
aan het Europees Parlement, de Raad en 
het Comité van de Regio’s.

(6) Met Beschikking nr. 276/1999/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 25 
januari 1999 tot vaststelling van een 
communautair meerjarenactieplan ter 
bevordering van een veiliger gebruik van 
internet en nieuwe onlinetechnologieën 
door het bestrijden van illegale en 
schadelijke inhoud, met name ter 
bescherming van kinderen en 
minderjarigen 33 (het Actieplan “Veiliger 
Internet”1998-2004)34 en met Besluit nr. 
854/2005/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 mei 2005 tot 
vaststelling van een communautair 
meerjarenprogramma ter bevordering van 
een veiliger gebruik van internet en nieuwe 
onlinetechnologieën35 (het “Safer Internet 
Plus”-programma 2005-2008) zijn 
communautaire middelen uitgetrokken 
waarmee succesvol diverse initiatieven zijn 
gestimuleerd en een Europese toegevoegde 
waarde is gecreëerd, zoals blijkt uit de 
programma-evaluaties die zijn voorgelegd 
aan het Europees Parlement, de Raad en 
het Comité van de Regio’s. De 
programma’s "Safer Internet plus"(2005-
2008) en het “new Safer Internet 
Programme"(2009-2013) zullen 
tijdsbeheer en effectiviteit van gezinsleden 

Adlib Express Watermark



PA\734254NL.doc 6/7 PE409.378v02-00

NL

bevorderen bij het bestrijden van de 
negatieve effecten van nieuwe 
technologieën.

Or. en

<Amend>Amendement <NumAm>4</NumAm>

Voorstel voor een besluit
Bijlage I   Punt 2  paragraaf 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Kinderen en jongeren meer betrekken bij 
het creëren van een veiligere 
internetomgeving. De acties zullen erop 
zijn gericht kinderen en jongeren hierbij te 
betrekken met als doel hun zienswijze en 
ervaringen met betrekking tot het gebruik 
van onlinetechnologieën beter te begrijpen, 
en te horen wat hun ideeën zijn voor het 
bevorderen van een veiligere 
internetomgeving voor kinderen.

3. Kinderen en jongeren meer betrekken bij 
het creëren van een veiligere 
internetomgeving. De acties zullen erop 
zijn gericht kinderen en jongeren hierbij te 
betrekken, waarbij wordt toegezien op 
gelijke deelname voor meisjes en jongens, 
vrouwen en mannen, met als doel hun 
zienswijze en ervaringen met betrekking 
tot het gebruik van onlinetechnologieën 
beter te begrijpen, en te horen wat hun 
ideeën zijn voor het bevorderen van een 
veiligere internetomgeving voor kinderen.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Bijlage I  Punt 4  paragraaf 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.  Onderzoek bevorderen naar 
onlinegedragingen waarvan kinderen het 
slachtoffer worden.  De acties zijn erop 
gericht technische, psychologische en 
sociologische aspecten te onderzoeken van 
activiteiten waarvan kinderen het 
slachtoffer worden in de onlineomgeving, 
waaronder pesten, kinderlokkerij, 
onlinemateriaal van seksueel 

4. Onderzoek bevorderen naar 
onlinegedragingen waarvan kinderen het 
slachtoffer worden. De acties zijn erop 
gericht vanuit een genderspecifieke 
benadering de technische, psychologische 
en sociologische aspecten te onderzoeken 
van activiteiten waarvan kinderen het 
slachtoffer worden in de onlineomgeving, 
waaronder pesten, kinderlokkerij, 
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kindermisbruik en nieuwe vormen van 
gedrag die kinderen kunnen schaden.

onlinemateriaal van seksueel 
kindermisbruik en nieuwe vormen van 
gedrag die kinderen kunnen schaden.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Bijlage I  Punt 4  paragraaf 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De kennis vergroten over de effecten 
van het gebruik van bestaande en nieuwe 
technologieën op kinderen en jongeren. De 
acties zijn erop gericht een beter begrip te 
krijgen van de psychologische, 
sociologische en gedragseffecten die het 
gebruik van onlinetechnologieën heeft op 
kinderen en jongeren, variërend van het 
effect van de blootstelling aan schadelijke 
inhoud en schadelijk gedrag, tot dat van 
kinderlokkerij en pesten, en bezien voor de 
verschillende platforms zoals computers en 
mobiele telefoons, maar ook spelconsoles 
en andere nieuwe technologieën.

5. De kennis vergroten over de effecten 
van het gebruik van bestaande en nieuwe 
technologieën op kinderen en jongeren. De 
acties zijn erop gericht vanuit een 
genderspecifieke benadering een beter 
begrip te krijgen van de psychologische, 
sociologische en gedragseffecten die het 
gebruik van onlinetechnologieën heeft op 
kinderen en jongeren, variërend van het 
effect van de blootstelling aan schadelijke 
inhoud en schadelijk gedrag, tot dat van 
kinderlokkerij en pesten, en bezien voor de 
verschillende platforms zoals computers en 
mobiele telefoons, maar ook spelconsoles 
en andere nieuwe technologieën.

Or. en
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