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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till beslut om att inrätta ett flerårigt gemenskapsprogram för att skydda barn som 
använder Internet syftar till att skapa en säkrare online-miljö för barn genom att främja 
självreglerande initiativ och större medvetenhet i samhället. Programmet ”Safer Internet” för 
barn och ungdomar ska underlätta tidsplaneringen och familjemedlemmarnas effektivitet när 
det gäller att bekämpa de nya teknikernas negativa effekter. Det nya programmet kommer att 
prioritera följande åtgärder:

Ι. Minska det olagliga innehållet och bekämpa skadligt beteende online: Åtgärder 
för att tillhandahålla allmänheten nationella kontaktpunkter för rapportering av 
olagligt innehåll och skadligt beteende online, med inriktning särskilt på 
barnpornografiskt material och grooming.

ΙΙ. Främja en säkrare online-miljö: Främja initiativ för självreglering av detta område.
Att stimulera barns och ungdomars delaktighet i skapandet av en säkrare online-miljö, 
särskilt genom ungdomspaneler.

ΙΙΙ. Öka medvetenheten hos allmänheten: Åtgärder som inriktas på barn, deras föräldrar 
och lärare. Uppmuntra en multiplikatoreffekt genom utbyte av bästa praxis inom 
nätverket för de nationella centrumen för att öka medvetenheten. Stödja 
kontaktpunkter där föräldrar och barn kan får råd om hur man kan ta sig fram säkert på 
Internet.

ΙV. Inrätta en kunskapsbas genom att sammanföra forskare på EU-nivå inom området 
barns säkerhet online. Att inrätta en kunskapsbas om barns användning av ny teknik, 
teknikens effekter på barn och relaterade risker. Att använda detta för att förbättra 
pågående åtgärders effektivitet inom programmet Safer Internet.

Internet har direkta konsekvenser för medborgarnas dagliga liv. Därför är det extremt viktigt 
att utveckla analyser, ramar och argument som garanterar att denna förändring av vårt 
samhälle bidrar till den vidare utvecklingen av jämställdheten mellan män och kvinnor 
och pojkar och flickor. Det finns ett brådskande behov av att förstå vilka konsekvenser de 
nya teknikerna, inbegripet Internet, kan få för kvinnors rättigheter, och att kritiskt granska 
deras potentiella långsiktiga effekter. Detta förslag till yttrande betonar vikten av ett 
jämställdhetsmedvetet tillvägagångssätt, som ska genomföras när de olika åtgärderna i 
programmet utarbetas och genomförs. Flickor och pojkar bör garanteras samma möjligheter 
och deras olika behov måste bedömas och återspeglas när de olika åtgärderna vidtas.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Tillgången till Internet och 
användningen av kommunikationsteknik, 
till exempel mobiltelefoner, ökar 
fortfarande kraftigt i gemenskapen och 
erbjuder alla medborgare samma 
möjligheter till delaktighet, samverkan och 
kreativitet. Tekniken innebär fortfaranden 
risker för barn och den missbrukas alltjämt, 
och på grund av den föränderliga tekniken 
och förändringar av det sociala beteendet 
uppstår ständigt nya risker och former av 
missbruk. För att uppmuntra utnyttjandet 
av de möjligheter och fördelar som Internet 
och annan online-teknik innebär behövs 
också åtgärder som främjar en säkrare 
användning.

(1) Tillgången till Internet och 
användningen av kommunikationsteknik, 
till exempel mobiltelefoner, ökar 
fortfarande kraftigt i gemenskapen och 
erbjuder alla medborgare samma 
möjligheter till delaktighet, samverkan och 
kreativitet. Tekniken innebär fortfaranden 
risker för barn och den missbrukas alltjämt, 
och på grund av den föränderliga tekniken 
och förändringar av det sociala beteendet 
uppstår ständigt nya risker och former av 
missbruk, och stereotyper som skadar 
jämställdheten mellan män och kvinnor 
och pojkar och flickor, främjas. För att 
uppmuntra utnyttjandet av de möjligheter 
och fördelar som Internet och annan 
online-teknik innebär behövs också 
åtgärder som främjar en säkrare 
användning.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det finns ett fortsatt behov av åtgärder 
både mot innehåll som kan vara skadligt 
för barn och mot olagligt innehåll, i 
synnerhet barnpornografiskt material. Det 
samma gäller i fråga om barn som blir 
offer för skadligt eller olagligt beteende 
som ger upphov till fysisk eller psykisk 
skada och barn som lockas att imitera 
sådant beteende och därigenom skadar sig 
själva eller andra.

(4.) Det finns ett fortsatt behov av åtgärder 
både mot innehåll som kan vara skadligt 
för barn, särskilt pornografiskt material,
och mot olagligt innehåll, i synnerhet 
barnpornografiskt material. Det samma 
gäller i fråga om barn som blir offer för 
skadligt eller olagligt beteende som ger 
upphov till fysisk eller psykisk skada och 
barn som lockas att imitera sådant beteende 
och därigenom skadar sig själva eller 
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andra. I detta syfte ska särskild 
uppmärksamhet ägnas ”peer-to-peer”-
systemet.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Europaparlamentets och rådets beslut nr 
276/1999/EG av den 25 januari 1999 om 
antagande av en flerårig handlingsplan på 
gemenskapsnivå för att främja en säkrare 
användning av Internet och ny online-
teknik genom att bekämpa olagligt och 
skadligt innehåll främst på området för 
skydd av barn och minderåriga 
(handlingsplanen för ett säkrare Internet 
1998–2004) och Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 854/2005/EG av den 11 
maj 2005 om inrättandet av ett flerårigt 
gemenskapsprogram för att främja en 
säkrare användning av Internet och ny 
online-teknik (programmet Safer Internet 
plus 2005–2008) har resulterat i 
gemenskapsfinansiering som bidragit till 
att uppmuntra en mängd initiativ som har 
skapat europeiskt mervärde, såsom det 
framgår av de programutvärderingar som 
lämnats till Europaparlamentet, rådet och 
Regionkommittén.

(6) Europaparlamentets och rådets beslut nr 
276/1999/EG av den 25 januari 1999 om 
antagande av en flerårig handlingsplan på 
gemenskapsnivå för att främja en säkrare 
användning av Internet och ny online-
teknik genom att bekämpa olagligt och 
skadligt innehåll främst på området för 
skydd av barn och minderåriga 
(handlingsplanen för ett säkrare Internet 
1998–2004) och Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 854/2005/EG av den 11 
maj 2005 om inrättandet av ett flerårigt 
gemenskapsprogram för att främja en 
säkrare användning av Internet och ny 
online-teknik (programmet Safer Internet 
plus 2005–2008) har resulterat i 
gemenskapsfinansiering som bidragit till 
att uppmuntra en mängd initiativ som har 
skapat europeiskt mervärde, såsom det 
framgår av de programutvärderingar som 
lämnats till Europaparlamentet, rådet och 
Regionkommittén. Programmet ”Safer 
Internet plus” (2005–2008) och det ”nya 
programmet Safer Internet” (2009-2013)” 
ska göra det lättare för familjemedlemmar 
och deras tidsplanering att bekämpa de 
negativa effekterna av de nya teknikerna 
effektivt.

Or. en
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Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Bilaga I – åtgärd 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stimulera involveringen av barn och 
ungdomar i skapandet av en säkrare 
Internetmiljö. Åtgärderna bör syfta till att 
involvera barn och ungdomar för att man 
bättre ska förstå deras inställning till och 
erfarenheter av att använda online-teknik 
och hur man kan främja en säkrare online-
miljö för barn.

3. Stimulera involveringen av barn och 
ungdomar i skapandet av en säkrare 
Internetmiljö. Åtgärderna bör syfta till att 
involvera barn och ungdomar, och 
garantera lika deltagande av flickor och 
pojkar och kvinnor och män, för att man 
bättre ska förstå deras inställning till och 
erfarenheter av att använda online-teknik 
och hur man kan främja en säkrare online-
miljö för barn.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Bilaga I – åtgärd 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Främja undersökningar av barns 
utsatthet online. Åtgärderna bör syfta till 
att undersöka tekniska, psykologiska och 
sociologiska frågor som rör barns utsatthet 
i online-miljön, inbegripet mobbning, 
grooming, frågor som rör 
barnpornografiskt material och nya former 
av beteende som kan innebära en risk för 
att barn skadas.

3. Främja undersökningar av barns 
utsatthet online. Åtgärderna, som ska 
omfatta ett jämställdhetsmedvetet 
tillvägagångssätt, bör syfta till att 
undersöka tekniska, psykologiska och 
sociologiska frågor som rör barns utsatthet 
i online-miljön, inbegripet mobbning, 
grooming, frågor som rör 
barnpornografiskt material och nya former 
av beteende som kan innebära en risk för 
att barn skadas.

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Bilaga I – åtgärd 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Öka kunskapen om hur användningen av 
befintlig och ny teknik inverkar på barn 
och ungdomar. Åtgärderna bör syfta till att 
öka förståelsen av de psykologiska, 
beteendemässiga och sociologiska 
effekterna på barn och ungdomar som 
använder online-teknik, från effekten av att 
exponeras för skadligt innehåll och skadligt 
beteende till grooming och mobbning, och 
på olika plattformar, från datorer och 
mobiltelefoner till spelkonsoler och annan 
ny teknik.

5. Öka kunskapen om hur användningen av 
befintlig och ny teknik inverkar på barn 
och ungdomar. Åtgärderna, som ska 
omfatta ett jämställdhetsmedvetet 
tillvägagångssätt, bör syfta till att öka 
förståelsen av de psykologiska, 
beteendemässiga och sociologiska 
effekterna på barn och ungdomar som 
använder online-teknik, från effekten av att 
exponeras för skadligt innehåll och skadligt 
beteende till grooming och mobbning, och 
på olika plattformar, från datorer och 
mobiltelefoner till spelkonsoler och annan 
ny teknik.

Or. en
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