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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et flerårigt 
fællesskabsprogram til beskyttelse af børn, der bruger internet og andre 
kommunikationsteknologier
(KOM(2008)0106 – C6–0092/2008 – 2008/0047(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0106),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 153, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0092/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og udtalelser fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, 
Budgetudvalget, Retsudvalget og Kultur- og Uddannelsesudvalget (A6–0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

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 

(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. Der bør gøres en særlig 
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selv og andre. indsats for at finde løsninger, som
hindrer, at voksne søger kontakt med børn 
via informations- og 
kommunikationsteknologi med det formål 
at begå seksuelt misbrug eller strafbare 
handlinger.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget tager sigte på at tilføje, idet der lægges særlig vægt på dette, det stadig 
mere udbredte fænomen med "grooming" i henhold til definitionen i artikel 23 i Europarådets 
konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug (oktober 2007).

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Aktiviteterne bør sigte mod at hindre, 
at børn bliver ofre for trusler, mobning og 
ydmygelser via internettet og/eller 
interaktiv digital teknologi, herunder 
mobiltelefoner.  

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til beslutning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Det program, der oprettes med denne 
afgørelse, bør tage sigte på indførelsen af 
en uddannelsespakke til undervisere, som 
består af undervisningsmateriale 
(håndbøger, videopræsentationer, 
interaktive spil osv.) og pædagogiske 
værktøjer (handouts til undervisere, 
internetportaler til øvelser osv.), som skal 
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være skræddersyet til specifikke nationale 
behov, tage højde for bl.a. bedste 
undervisningspraksis i de forskellige 
medlemsstater og inddrage andre 
elementer i programmet.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til beslutning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Programmet bør ligeledes støtte 
udviklingen og koordineringen af 
nationale internetdomæneregistre for at 
muliggøre en hurtig identificering af 
kilder til indhold, der er skadevoldende 
for børn.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til beslutning
Artikel 1 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I denne afgørelse forstås ved "børn" 
personer under 18 år.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i tråd med Rådets forslag, og der bør skabes klarhed omkring 
begrebet "børn" med henblik på at opnå enighed ved førstebehandlingen.
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Ændringsforslag 6

Forslag til beslutning
Artikel 1 - stk. 2 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at nå det overordnede mål for 
programmet gennemføres følgende 
aktionslinjer:

2. For at nå det overordnede mål for 
programmet gennemføres følgende 
aktionslinjer:

a) Bekæmpelse af ulovligt indhold og 
skadevoldende adfærd på nettet

a) Oplysning og bevidstgørelse af 
offentligheden

b) Sikrere forhold i onlineverdenen b) Bekæmpelse af ulovligt indhold og 
skadevoldende adfærd på nettet

c) Oplysning og bevidstgørelse af 
offentligheden

c) Sikrere forhold i onlineverdenen

d) Opbygning af en videnbase. d) Opbygning af en videnbase.

Or. en

Begrundelse

Det første, det er nødvendigt at gøre for at beskytte børnene, er at øge børns, forældres, 
underviseres og alle operatørers viden og bevidsthed om risikoen og om de instrumenter, der 
gør det muligt at undgå risikoadfærd.

Ændringsforslag 7

Forslag til beslutning
Artikel 3 - stk. 3 - punkt b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) vurdering af de foreslåede projekter 
efter indkaldelse af forslag til 
fælleskabsfinansiering, når det anslåede 
fællesskabsbidrag er på 500.000 euro eller 
derover;

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag lader projekternes vurdering falde ind under komitologiproceduren for 



PR\728281DA.doc 9/18 PE407.867v01-00

DA

at sikre en korrekt evaluering af kandidatprojektet.

Ændringsforslag 8

Forslag til beslutning
Bilag I - indledning - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med programmet er at fremme en 
sikrere brug af internettet og andre 
kommunikationsteknologier, navnlig 
blandt børn, og at bekæmpe ulovligt 
indhold og skadevoldende adfærd på nettet.

Formålet med programmet er at fremme og 
undervise brugerne, navnlig børn, i en 
sikrere brug af internettet og andre 
kommunikationsteknologier, og at 
bekæmpe ulovligt indhold og 
skadevoldende adfærd på nettet.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til beslutning
Bilag I - indledning - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det overordnede mål for programmet er at 
gøre det sikrere at bruge internettet og 
andre kommunikationsteknologier (i det 
følgende benævnt “onlineteknologier”), 
navnlig for børn, styrke udviklingen af en 
sikker onlineverden, reducere mængden af 
ulovligt indhold, der formidles på nettet, 
bekæmpe potentielt skadevoldende adfærd 
på nettet og sikre, at brugerne er klar over, 
hvilke risici der er på nettet, og hvilke 
forholdsregler de bør træffe.

Det overordnede mål for programmet er at 
gøre det sikrere at bruge internettet og 
andre kommunikationsteknologier (i det 
følgende benævnt “onlineteknologier”), 
navnlig for børn, styrke udviklingen af en 
sikker onlineverden, reducere mængden af 
ulovligt indhold, der formidles på nettet, 
bekæmpe potentielt skadevoldende adfærd 
på nettet (herunder "grooming" og 
"cybermobning") og sikre, at brugerne er 
klar over, hvilke risici der er på nettet, og 
hvilke forholdsregler de bør træffe, samt 
udvikle undervisningsredskaber, der er 
baseret på bedste praksis.

Or. en
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Ændringsforslag 10

Forslag til beslutning
Bilag I - sektion 1 - punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Oprettelse af kontaktpunkter, hvor 
offentligheden kan anmelde ulovligt 
indhold og skadevoldende adfærd på 
nettet. Aktiviteterne skal sikre, at disse 
kontaktpunkter fungerer effektivt og er 
synlige for offentligheden, og at de er i nær 
forbindelse med andre tiltag på nationalt 
plan og samarbejder på europæisk plan om 
grænseoverskridende problemer og 
udveksling af bedste praksis.

1. Oprettelse af kontaktpunkter og hotlines, 
hvor offentligheden kan anmelde ulovligt 
indhold og skadevoldende adfærd på 
nettet. Aktiviteterne skal sikre, at disse 
kontaktpunkter fungerer effektivt og er 
synlige for offentligheden, og at de er i nær 
forbindelse med andre tiltag på nationalt 
plan (navnlig med politienheder, der er 
specialiseret i cyberkriminalitet) og 
samarbejder på europæisk plan om 
grænseoverskridende problemer og 
udveksling af bedste praksis.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til beslutning
Bilag I - sektion 1 - punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Fremme af samarbejde og udveksling af 
oplysninger, erfaringer og bedste praksis 
mellem de berørte parter på nationalt og 
europæisk plan. Aktiviteterne skal forbedre 
koordineringen mellem de parter, der er 
involveret i bekæmpelsen af distribution af 
ulovligt indhold og skadevoldende adfærd 
på nettet, samt fremme disse parters 
deltagelse og engagement.

4. Fremme af samarbejde og udveksling af 
oplysninger, erfaringer og bedste praksis 
mellem de berørte parter på nationalt og 
europæisk plan. Aktiviteterne skal forbedre 
koordineringen mellem de parter, der er 
involveret i bekæmpelsen af distribution af 
ulovligt indhold og skadevoldende adfærd 
på nettet, samt fremme disse parters 
deltagelse og engagement. Aktiviteterne 
skal navnlig fremme den internationale 
datadeling og samling af idéer mellem 
regeringer, retshåndhævende
myndigheder, hotlines, bank-, finans- og 
kreditkortinstitutioner, rådgivningscentre 
for misbrug af børn, 
børnevelfærdsorganisationer og 
internetindustrien. En EU-taskforce 
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og/eller en international taskforce kunne 
mødes en gang i kvartalet for at lette 
delingen af data, viden og god praksis 
mellem interessenterne, herunder 
kontaktpunkter og hotlines, 
retshåndhævende myndigheder, 
regeringsrepræsentanter og navnlig 
internetindustrien. 

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til beslutning
Bilag I - Sektion 1 - punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Forbedring af samarbejdet på 
internationalt plan samt udveksling af 
oplysninger og erfaringer om bekæmpelse 
af ulovligt indhold og skadevoldende 
adfærd på nettet. Aktiviteterne skal sigte 
mod at forbedre samarbejdet med 
tredjelande, harmonisere strategierne på 
internationalt plan for bekæmpelse af 
ulovligt indhold og skadevoldende adfærd 
på nettet og tilskynde til udvikling af fælles 
strategier og arbejdsmetoder.

5. Forbedring af samarbejdet på 
internationalt plan samt udveksling af 
oplysninger og erfaringer om bekæmpelse 
af ulovligt indhold og skadevoldende 
adfærd på nettet. Aktiviteterne skal sigte 
mod at forbedre samarbejdet med 
tredjelande, harmonisere strategierne på 
internationalt plan for bekæmpelse af 
ulovligt indhold og skadevoldende adfærd 
på nettet og tilskynde til udvikling af en 
koordineret tilgang til forskellige 
nationale databaser, der samler billeder af 
misbrug af børn, samt fælles strategier og 
arbejdsmetoder.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til beslutning
Bilag I - sektion 2 - punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Opmuntring og hjælp til udbyderne 
med at udvikle et fælles mærke.
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Aktiviteterne skal sigte mod at opmuntre 
og hjælpe internetudbyderne med som et 
instrument til selvregulering at udvikle et 
fælles "børnesikkert" mærke for 
websteder, der giver adgang til 
udbyderkontrollerede tjenester med 
"brugerfremstillet indhold".

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til beslutning
Bilag I - sektion 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 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.
Denne inddragelse skal ske regelmæssigt 
inden for rammerne af det europæiske 
forum for børns rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til beslutning
Bilag I - sektion 3 - punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Oprettelse af kontaktpunkter, hvor 
forældre og børn kan få svar på spørgsmål 
om, hvordan de tager vare på sikkerheden 
på nettet. Aktiviteterne skal sigte mod at 
sætte brugerne i stand til at træffe 
velinformerede og ansvarlige valg ved at 
forsyne dem med relevante oplysninger og 

2. Oprettelse af kontaktpunkter, hvor 
forældre og børn kan få svar på spørgsmål 
om, hvordan de tager vare på sikkerheden 
på nettet. Aktiviteterne skal sigte mod at 
sætte brugerne i stand til at træffe 
velinformerede og ansvarlige valg ved at 
forsyne dem med relevante oplysninger og 
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råd om, hvilke forholdsregler de bør træffe 
af hensyn til sikkerheden på nettet.

råd om, hvilke forholdsregler de bør træffe 
af hensyn til sikkerheden på nettet.
Aktiviteterne skal sigte mod at øge 
bevidstheden omkring problemerne med 
"grooming" og "cybermobning" samt 
videregivelse af oplysninger til de 
relevante retshåndhævende myndigheder 
og børneorganisationer, hvor dette er 
hensigtsmæssigt. Kontaktpunkterne skal 
ligeledes hjælpe borgerne med at anmelde 
cyberkriminalitet, der involverer børn, til 
specialiserede politienheder.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til beslutning
Bilag I - sektion 3 - punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Udveksling af bedste praksis og 
samarbejde på europæisk plan. Der vil 
blive iværksat tiltag for at sikre et effektivt 
samarbejde på tværs af grænserne i Europa 
samt en effektiv udveksling af bedste 
praksis, redskaber, metoder, erfaringer og 
oplysninger.

4. Udveksling af bedste praksis og 
samarbejde på europæisk plan. Der vil 
blive iværksat tiltag for at sikre et effektivt 
samarbejde på tværs af grænserne i Europa 
samt en effektiv udveksling af bedste 
praksis, redskaber, metoder, erfaringer og 
oplysninger. Aktiviteterne skal navnlig 
sigte mod at skabe et tæt samarbejde 
mellem de nationale myndigheder, politiet 
og kontaktpunkterne. Der skal træffes 
foranstaltninger for at oprette en fælles 
europæisk database, som indsamler 
billeder af misbrug af børn.

Or. en
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Ændringsforslag 17

Forslag til beslutning
Bilag I - sektion 3 - punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Udveksling af bedste praksis og 
samarbejde på internationalt plan.
Aktiviteterne skal styrke samarbejdet samt 
udvekslingen af bedste praksis, redskaber, 
metoder, erfaringer og oplysninger på 
internationalt plan med det formål at 
tilskynde til fælles fremgangsmåder og 
arbejdsmetoder og øge virkningen, 
omkostningseffektiviteten og rækkevidden 
af internationale initiativer.

5. Udveksling af bedste praksis og 
samarbejde på internationalt plan.
Aktiviteterne skal styrke samarbejdet samt 
udvekslingen af bedste praksis, redskaber, 
metoder, erfaringer og oplysninger på 
internationalt plan med det formål at 
tilskynde til fælles fremgangsmåder og 
arbejdsmetoder og øge virkningen, 
omkostningseffektiviteten og rækkevidden 
af internationale initiativer. Aktiviteterne 
skal ligeledes sigte mod at undersøge 
effektiviteten af et system til sporing af 
misbrugte børn (CETS), et redskab, som 
er udviklet i samarbejde med 
internetindustrien, og som gør det muligt 
for de retshåndhævende myndigheder at 
spore kriminelle på nettet. 

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til beslutning
Bilag I - sektion 4 - punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilskyndelse til en koordineret strategi 
for undersøgelser på relevante områder.
Der vil blive gjort en samordnet indsats for 
at bringe videnskabsfolk og eksperter, der 
arbejder med emnet børns sikkerhed på 
nettet, sammen på europæisk plan, 
stimulere internationalt samarbejde og 
koordinering og udarbejde ajourførte 
oversigter over forskning på eksisterende
og nye områder.

1. Tilskyndelse til indsamling af data på 
europæisk plan og en koordineret strategi 
for undersøgelser på relevante områder.
Der vil blive gjort en indsats for at 
indsamle data og en samordnet indsats for 
at bringe videnskabsfolk og eksperter, der 
arbejder med emnet børns sikkerhed på 
nettet, sammen på europæisk plan, 
stimulere internationalt samarbejde og 
koordinering og udarbejde ajourførte 
oversigter over forskning på eksisterende 
og nye områder.
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Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til beslutning
Bilag II

Kommissionens forslag

 Bekæmpelse af ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet 30-35 %

 Sikrere forhold i onlineverdenen 5-10 %

 Oplysning og bevidstgørelse af offentligheden 45-50 %

 Opbygning af en videnbase 8-15 %

Ændringsforslag

(1) Oplysning og bevidstgørelse af offentligheden 48 %

(2) Bekæmpelse af ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet 34 %

(3) Sikrere forhold i onlineverdenen 10 %

(4) Opbygning af en videnbase 8 %

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at opnå enighed under førstebehandlingen tager dette ændringsforslag højde 
for de ændringer, som Rådet foretog på sit møde den 8. maj 2008.
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BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag om et fællesskabsprogram til beskyttelse af børn, der bruger internet 
og andre kommunikationsteknologier ("programmet for et sikrere internet"), hører med til den 
europæiske indsats for at fremme større sikkerhed for børn på internettet.
Med udbredelsen af de nye teknologier og et større kendskab til it risikerer børn nemlig i 
stadig større grad at blive udsat for ulovligt indhold og skadevoldende adfærd såsom misbrug, 
børnepornografi, onlinevenskaber, der indledes med det formål at misbruge børnene 
("grooming"), mobning, udbredelse af racistisk indhold og tilskyndelse til selvskadende 
adfærd, anoreksi og selvmord.

Ifølge Eurobarometer1 bruger 74 % af alle børn mellem 12 og 15 år internettet i mindst tre 
timer dagligt.
Praktisk taget alle de adspurgte børn svarede, at de ved et tilfælde var blevet udsat for 
pornografiske billeder. Der er da også sket en betydelig stigning i antallet af websteder med 
børnepornografisk materiale og skadevoldende indhold for børn, og der er en bekymrende 
tendens til, at de børn, det går ud over, bliver yngre, og at den vold, man ser, bliver værre.
Ifølge Internet Watch Foundation er misbruget af børn på internettet steget med 16 % alene i 
det sidste år.
Det fremgår af Interpols database, at der hvert år udbydes mindst 500.000 nye originale 
børnepornografiske billeder på nettet, og at der eksisterer 550.000 billeder af misbrug af 
20.000 børn, hvoraf kun 500 er blevet identificeret og reddet siden 2001.
Alene i Det Forenede Kongerige er antallet af websteder med børnepornografisk materiale 
steget med 1500 % i perioden 1997-2005.
Disse tal viser tydeligt, at det kun er muligt at skabe sikkerhed for børn på nettet ved hjælp af 
en tværgående tilgang, hvor man inddrager børnene, deres familier, skolen, ikt-sektorens 
operatører og tjenesteudbyderne samt institutionerne, selvreguleringsorganerne og ngo'erne.
Det er nødvendigt med en fælles indsats, som tager sigte på at øge kendskabet og 
forebyggelsen, og som opmuntrer til og gør det teknisk lettere at anmelde misbrug 
("reporting") og samtidig forbedrer politiets efterforskningsmuligheder.

Disse ambitiøse målsætninger kan nås ved at gøre brug af de midler, som EU har sat af via 
dette finansielle instrument, nemlig programmet for et sikrere internet.

I det nye program er der for perioden 2009-2013 sat et beløb af på 55 mio. euro til 
beskyttelsen af børn, der bruger internet og andre kommunikationsteknologier. Programmet 
bliver navnlig opdelt i fire hovedaktionslinjer: begrænsning af skadevoldende adfærd ved at 
bekæmpe ulovligt indhold og misbrug på internettet; fremme af et mere sikkert onlinemiljø, 
også ved hjælp af særlige teknologiske instrumenter til dette formål; udbredelse af 
information, inddragelse og forebyggelse og endelig opbygning af en videnbase ved at 
fremme samarbejdet og udvekslingen af god praksis på internationalt plan.

Vigtigheden af dette initiativ fra Kommissionen skal også understreges i lyset af de resultater, 
der er opnået med det foregående program, Safer Internet Plus (2004-2008).

                                               
1 Eurobarometer EB 60.2-CC-EB2004.1.
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Blandt de instrumenter, der er nyttige i bekæmpelsen af udbredelsen af skadevoldende 
indhold på internettet, er det vigtigt også i det nye program fortsat at støtte oprettelsen af 
hotlines. Hotlines spiller nemlig en vigtig rolle som efterforskningsgrundlag, fordi de samler 
anmeldelserne og giver en foreløbig vurdering af det anmeldte indholds ulovlighed. Sådanne 
"kontaktpunkter" udgør et netværk for kanalisering af informationer til politiet og til de 
hotlines, der er med i INHOPE-nettet.
Det er ligeledes vigtigt, at der oprettes kontrollerede chat-tjenester specielt til børn. Nogle af 
de erfaringer, som man har gjort sig i den retning, har været en succes. Her har man 
kontrolleret, at adgangen til chatten var forbeholdt børn, og man har på forhånd verificeret det 
brugerfremstillede indhold, der blev lagt på nettet.
Også udviklingen af børnevenlige blokerings- og filtreringssystemer bliver stadig mere 
udbredt på markedet. Vi skal nu fremme anvendelsen af dem, så de ikke bliver en af de nye 
teknologiers mange muligheder, der ikke bliver brugt.

Der skal stadig gøres en stor indsats over for børnene selv for at gøre dem mere bevidste om 
de risici, der er forbundet med brugen af de nye teknologier. Det er nødvendigt at give 
børnene en større viden, så de lærer at undgå farlig adfærd på nettet. Børnene skal have en 
tilstrækkelig viden, så de bliver i stand til at bruge enhver metode til at identificere og 
forsvare sig mod et eventuelt misbrug. Det er ligeledes vigtigt at gøre de unge bevidste om 
vigtigheden og værdien af at beskytte sine personlige oplysninger. Endelig må vi ikke 
glemme fænomenet med børn, der sælger billeder af deres krop på nettet for at tjene penge.
Der skal ligeledes gøres en stor undervisningsindsats på området over for forældre og 
skolelærere for at begrænse den såkaldte "teknologiske generationskløft". Desuden er det 
vigtigt, at udvekslingen af erfaringer, god praksis og viden også bliver udbredt blandt politiet 
og sektorens operatører.

Det er af afgørende vigtighed, at man er opmærksom på to nye fænomener, som er særligt 
bekymrende, nemlig den såkaldte "grooming" og "cybermobning", som bør have høj prioritet.
Det er nødvendigt at samordne foranstaltninger som information, udvikling af nye 
teknologiske instrumenter, udveksling af god praksis og tjenesteudbydernes aktiviteter i en 
fælles indsats for at fremme børns sikkerhed. Fænomener som voksnes indgåelse af 
onlinevenskaber med børn ved hjælp af psykologisk manipulation med seksuelle bagtanker 
("grooming"), cybermobning og tilskyndelse til selvskadende adfærd bliver ifølge 
Eurobarometer ikke fortalt til forældrene, fordi børnene er flove over det, fordi de er bange 
for, at det vil føre til et forbud mod at chatte, eller ganske enkelt fordi børnene har 
undervurderet alvoren af det. Det gør disse fænomener endnu farligere og vanskelige at 
identificere. "Grooming", indgåelse af onlinevenskaber med det formål at mødes i det 
virkelige liv, er meget farligt, da det er forløberen for et misbrug af barnet.
Det er derfor nødvendigt at øge undersøgelserne af og kendskabet til børns adfærd og deres 
tilbøjelighed til at sætte sig i farlige situationer ("victimisation"). Der skal gøres en 
omfattende indsats for at give barnet nogle instrumenter til at undgå farlig kontakt, hjælpe det 
med at identificere risikoen og vænne det til at fortælle sådanne ting til forældrene. 

For at bekæmpe misbrug på nettet er det ligeledes væsentligt at fokusere på en forbedring af 
de instrumenter, som politiet har til rådighed.
Derfor er det nødvendigt at oprette en europæisk database med børnepornografiske billeder, 
der er umiddelbart forbundet med de hotlineanmeldelser, som står til rådighed for politiet.
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Dette instrument er yderst nyttigt, såfremt der købes billeder med et peer to peer-system 
(p2p), da man så kan se, om billedet allerede eksisterer på nettet, og om der evt. allerede er 
foretaget efterforskning i den forbindelse. Dermed undgår man at gøre det samme 
efterforskningsarbejde to gange.
Det er ligeledes af stor betydning, at der sker en yderligere udvikling af software, som 
understøtter politiets efterforskning, når det gælder om at identificere det sted, hvor det 
misbrugte barn befinder sig. CETS og Europols Analysis Work File har allerede givet gode 
resultater i den forbindelse.
Der skal også gøres en indsats for at støtte de systemer, som kan spore pengebevægelser, der 
er forbundet med salg af børnepornografiske billeder. Yderst interessant i den forbindelse er 
efter min mening den undersøgelse, som Missing Children Europe har bestilt, og som viser, at 
lovgivningen i 11 medlemsstater og i Rusland gør det muligt at spore betalinger, der sker på 
websteder med børnepornografi, under fuldstændig overholdelse af bestemmelserne om 
privatlivets fred og bankhemmeligheden.
Det er vigtigt at understrege effektiviteten af den indsats, der allerede er gjort, og af de 
resultater, som man vil kunne opnå sammen med sektorens operatører ved hjælp af 
selvregulering og udveksling af god praksis. Jeg bifalder i den forbindelse 
mobiltelefonoperatørernes aftale af februar 2007 om beskyttelse af børn. Og jeg mener, at 
udbydernes initiativer i den retning bør fremmes yderligere med Kommissionens støtte. F.eks. 
er det nødvendigt at udtænke og fremme udbredelsen blandt udbyderne af et fælles 
børnevenligt mærke, der gør det muligt for børn og forældre at identificere et websted som 
værende sikkert og underlagt udbyderens strenge kontrol. Det er en simpel metode, der gør 
det muligt trygt at stole på de websteder, som har dette mærke.

I undersøgelserne vedrørende dette spørgsmål kunne man konstatere en ekstremt stor 
opsplitning af de offentligt tilgængelige oplysninger om børnepornografi og i endnu højere 
grad af oplysningerne om anden ulovlig adfærd over for børn i forbindelse med brugen af de 
nye teknologier. Derfor bør overvågning og dataindsamling spille en særlig rolle i forbindelse 
med den indsats, der er nødvendig for at gøre kendskabet større. 

Afslutningsvis skal det understreges, at det er vigtigt at fortsætte og styrke indsatsen for at 
skabe sikkerhed for børn på nettet og mere generelt ved brugen af de nye teknologier.
Parlamentet bør lægge særlig vægt på at fremskynde vedtagelsen af denne tekst, så 
programmet kan blive iværksat senest 1. januar 2009, idet finansieringens kontinuitet sikres, 
og så man kan fastlægge en passende finansieringsramme for perioden 2009-2013. Det er 
netop med henblik på at opnå enighed under førstebehandlingen, at også Rådets1

ændringsforslag til denne tekst er blevet medtaget i nærværende betænkning. Jeg sætter min 
lid til parlamentsmedlemmernes ønske om at gøre en fælles indsats for at nå til en hurtig 
vedtagelse af nærværende betænkning. 

                                               
1 Det Europæiske Råd, 8. maj 2008, nr. 9137/08.
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