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PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil.
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett flerårigt 
gemenskapsprogram för att skydda barn som använder Internet och annan 
kommunikationsteknik
(KOM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0106),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 153 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0092/2008),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män och utskottet för kultur och utbildning (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

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 

(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. Särskilda 
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själva eller andra. ansträngningar bör göras för att finna 
sätt att hindra vuxna från att använda 
informations- och 
kommunikationstekniker för att kontakta 
barn i avsikt att utsätta dem för sexuell 
exploatering och begå sexuella övergrepp.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att även fästa särskild uppmärksamhet åt det växande 
problemet med grooming såsom det definieras i artikel 23 i Europarådets konvention om 
skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp (oktober 2007).

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Åtgärder bör vidtas för att förhindra 
att barn blir offer för hot, trakasserier och 
förödmjukelser via Internet och/eller 
annan interaktiva digital teknik,
inbegripet mobiltelefoner.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Det program som inrättas genom 
detta beslut bör ha som syfte att 
sammanställa ett utbildningspaket för 
lärare bestående av såväl 
utbildningsmaterial (handböcker, 
videopresentationer, interaktiva spel osv.) 
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som pedagogiska verktyg 
(informationsblad för lärare, webbplatser 
med träningsuppgifter osv.). Dessa paket 
bör anpassas till de specifika 
förutsättningar som råder i de respektive 
länderna, utnyttja bl.a. den bästa 
utbildningspraxis som länderna i fråga 
har att erbjuda och även inarbeta andra 
element i programmet.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Programmet bör ytterligare stödja 
utvecklingen och samordningen av 
register över nationella Internetdomäner 
för att göra det möjligt att snabbt 
identifiera källor till innehåll som är 
skadligt för barn.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I detta beslut avses med ”barn” 
personer under 18 år.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är i linje med rådets förslag och med en överenskommelse från den 
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första behandlingen om att förtydliga begreppet ”barn”.

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att uppnå programmets övergripande 
syfte ska följande handlingslinjer följas:

2. För att uppnå programmets övergripande 
syfte ska följande handlingslinjer följas:

(a) Minska det olagliga innehållet och 
bekämpa skadligt beteende online.

(a) Öka medvetenheten hos allmänheten.

(b) Främja en säkrare online-miljö. (b) Bekämpa det olagliga innehållet och 
angripa skadligt beteende online.

(c) Öka medvetenheten hos allmänheten. (c) Främja en säkrare online-miljö.

(d) Inrätta en kunskapsbas. (d) Inrätta en kunskapsbas.

Or. en

Motivering

Den första prioriteringen när det gäller att skydda barn är att förbättra kunskapen och 
medvetenheten bland barn, föräldrar, lärare och samtliga operatörer om såväl de risker som 
finns som de instrument som står till förfogande för att undvika riskbeteende.

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) bedömning av de projekt som efter en 
ansökningsomgång har föreslagits för 
gemenskapsfinansiering, där 
gemenskapens bidrag beräknas uppgå till 
minst 500 000 euro,

Or. en
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Motivering

Med detta ändringsförslag görs bedömningen av projekt till föremål för kommittéförfarande 
för att säkra att kandidatprojekt bedöms på ett korrekt sätt.

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Bilaga I – Inledning – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med programmet är att främja en 
säkrare användning av Internet och annan 
kommunikationsteknik, särskilt för barn,
och att bekämpa olagligt innehåll och 
skadligt beteende online.

Syftet med programmet är att främja – och 
utbilda användare, särskilt barn, om – en 
säkrare användning av Internet och annan 
kommunikationsteknik och att bekämpa 
olagligt innehåll och skadligt beteende 
online.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Bilaga I – Inledning – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmets övergripande syfte är att 
främja en säkrare användning av Internet 
och annan kommunikationsteknik (nedan 
kallad online-teknik), särskilt för barn, 
främja utvecklingen av en säker online-
miljö, minska mängden olagligt innehåll 
som sprids online, bekämpa potentiellt 
skadligt beteende online och öka 
allmänhetens medvetenhet om riskerna 
online och de försiktighetsåtgärder som bör 
vidtas.

Programmets övergripande syfte är att 
främja en säkrare användning av Internet 
och annan kommunikationsteknik (nedan 
kallad online-teknik), särskilt för barn, 
främja utvecklingen av en säker online-
miljö, minska mängden olagligt innehåll 
som sprids online, bekämpa potentiellt 
skadligt beteende online (inklusive 
”grooming” och ”Internetmobbning”) 
och öka allmänhetens medvetenhet om 
riskerna online och de försiktighetsåtgärder 
som bör vidtas samt utveckla 
utbildningsverktyg utifrån bästa praxis.

Or. en
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Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillhandahålla kontaktpunkter för 
allmänheten för rapportering av olagligt 
innehåll och skadligt beteende online.
Verksamheten bör garantera att 
kontaktpunkterna fungerar effektivt och att 
allmänheten får kännedom om dem samt 
att de har ett nära samband med andra 
åtgärder på nationell nivå och samarbetar 
på EU-nivå för att hantera 
gränsöverskridande frågor och utbyta bästa 
praxis.

1. Tillhandahålla kontaktpunkter och 
telejourer för allmänheten för rapportering 
av olagligt innehåll och skadligt beteende 
online. Verksamheten bör garantera att 
kontaktpunkterna fungerar effektivt och att 
allmänheten får kännedom om dem samt 
att de har ett nära samband med andra 
åtgärder på nationell nivå (särskilt 
polisenheter inriktade på IT-brottslighet) 
och samarbetar på EU-nivå för att hantera 
gränsöverskridande frågor och utbyta bästa 
praxis.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Främja samarbete och utbyte av 
information, erfarenheter och bästa praxis 
mellan berörda aktörer på nationell nivå 
och EU-nivå. Verksamheten bör syfta till 
att förbättra samordningen mellan de 
aktörer som arbetar för att bekämpa 
distributionen av olagligt innehåll och 
skadligt beteende online samt till att 
uppmuntra aktörerna att delta och engagera 
sig.

4. Främja samarbete och utbyte av 
information, erfarenheter och bästa praxis 
mellan berörda aktörer på nationell nivå 
och EU-nivå. Verksamheten bör syfta till 
att förbättra samordningen mellan de 
aktörer som arbetar för att bekämpa 
distributionen av olagligt innehåll och 
skadligt beteende online samt till att 
uppmuntra aktörerna att delta och engagera 
sig. Verksamheten bör särskilt vara 
inriktad på att främja internationellt 
utbyte av uppgifter och idéer mellan 
regeringar, brottsbekämpande organ, 
telejourer, bank-, finans- och 
kreditkortsinstitut, rådgivningscentrum 
för övergrepp mot barn, 
barnskyddsorganisationer och 
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Internetindustrin. En arbetsgrupp på 
europeisk eller internationell nivå skulle 
kunna sammanträda var tredje månad för 
att underlätta utbyte av uppgifter, 
sakkunskap och bästa praxis mellan de 
berörda aktörerna, bland annat 
telejourer, brottsbekämpande organ, 
regeringsrepresentanter och framför allt 
Internetindustrin.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Förbättra samarbetet samt utbytet av 
information och erfarenheter på 
internationell nivå av att bekämpa olagligt 
innehåll och skadligt beteende online.
Verksamheten bör syfta till att förbättra 
samarbetet med tredjeländer, harmonisera 
strategier på internationell nivå för att 
motverka olagligt innehåll och skadligt 
beteende online och uppmuntra utveckling 
av gemensamma strategier och 
arbetsmetoder.

5. Förbättra samarbetet samt utbytet av 
information och erfarenheter på 
internationell nivå av att bekämpa olagligt 
innehåll och skadligt beteende online. 
Verksamheten bör syfta till att förbättra 
samarbetet med tredjeländer, harmonisera 
strategier på internationell nivå för att 
motverka olagligt innehåll och skadligt 
beteende online och uppmuntra utveckling 
av ett samordnat tillvägagångssätt för 
olika nationella databaser för insamling 
av bilder av övergrepp mot barn liksom av 
gemensamma strategier och arbetsmetoder.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Uppmuntra och hjälpa leverantörer 
att utveckla en gemensam märkning. 
Åtgärderna bör syfta till att uppmuntra 
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och hjälpa Internetleverantörer att 
utveckla en gemensam ”barnsäker”-
märkning för självkontroll av webbsidor 
som leverantören kontrollerar och som 
ger tillgång till tjänster med 
”användargenererat innehåll”.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2 – led 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 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. Sådan verksamhet för att 
involvera barn bör bedrivas regelbundet 
inom ramen för det europeiska forumet 
om barns rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillhandahålla kontaktpunkter där 
föräldrar och barn kan få svar på frågor om 
hur man tar sig fram säkert på Internet.
Verksamheten bör inriktas på att ge 
användarna relevant information och råd 
om de försiktighetsåtgärder som bör vidtas 
för att ta sig fram säkert på Internet, så att 

2. Tillhandahålla kontaktpunkter där 
föräldrar och barn kan få svar på frågor om 
hur man tar sig fram säkert på Internet.
Verksamheten bör inriktas på att ge 
användarna relevant information och råd 
om de försiktighetsåtgärder som bör vidtas 
för att ta sig fram säkert på Internet, så att 
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de förmår göra välgrundade och 
ansvarsfulla val.

de förmår göra välgrundade och
ansvarsfulla val. Åtgärderna bör syfta till 
att skapa store medvetenhet om 
problemen med ”grooming” och 
”Internetmobbning” och se till att 
information om de brottsbekämpande 
organ och barnrättsorganisationer dit 
man vid behov kan vända sig är 
lättillgänglig. Kontaktpunkterna bör även 
bistå medborgarna med att rapportera 
IT-brott riktade mot barn till polisens 
specialenheter.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Säkerställa utbyte av bästa praxis och 
gränsöverskridande samarbete på EU-nivå.
Åtgärder bör vidtas för att garantera ett 
effektivt gränsöverskridande samarbete 
inom EU och ett effektivt utbyte av bästa 
praxis, verktyg, metoder, erfarenheter och 
information.

4. Säkerställa utbyte av bästa praxis och 
gränsöverskridande samarbete på EU-nivå.
Åtgärder bör vidtas för att garantera ett 
effektivt gränsöverskridande samarbete 
inom EU och ett effektivt utbyte av bästa 
praxis, verktyg, metoder, erfarenheter och 
information. Verksamheten bör särskilt 
syfta till att skapa ett nära samarbete 
mellan de nationella myndigheterna, 
polisen och kontaktpunkterna. Åtgärder 
kommer att vidtas för att upprätta en 
gemensam europeisk databas för 
insamling av bilder av övergrepp mot 
barn.

Or. en
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Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Säkerställa utbyte av bästa praxis och 
samarbete på internationell nivå.
Åtgärderna bör syfta till att främja 
samarbete och utbyte av bästa praxis, 
verktyg, metoder, erfarenheter och 
information på internationell nivå i syfte att 
uppmuntra gemensamma strategier och 
arbetsmetoder och förbättra effektiviteten, 
kostnadseffektiviteten och utbudet av 
globala initiativ.

5. Säkerställa utbyte av bästa praxis och 
gränsöverskridande samarbete på EU-nivå. 
Åtgärderna bör syfta till att främja 
samarbete och utbyte av bästa praxis, 
verktyg, metoder, erfarenheter och 
information på internationell nivå i syfte att 
uppmuntra gemensamma strategier och 
arbetsmetoder och förbättra effektiviteten, 
kostnadseffektiviteten och utbudet av 
globala initiativ. Åtgärderna bör även 
syfta till att undersöka hur väl det 
elektroniska spårningssystemet för 
barnporr (”Child Exploitation Tracking 
System”, CETS) fungerar. Detta verktyg 
har utvecklats i samarbete med 
Internetindustrin och ger 
brottsbekämpande myndigheter möjlighet 
att spåra brottslingar via Internet.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 4 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Uppmuntra en samordnad strategi för 
undersökningar inom relevanta områden.
Åtgärderna bör garantera en samordnad 
insats för att sammanföra forskare och 
experter på EU-nivå inom området barns 
säkerhet online, stimulera internationellt 
samarbete och samordning och upprätta 
uppdaterade översikter över såväl befintlig 
som ny forskning.

1. Uppmuntra insamlingen av 
datauppgifter på europeisk nivå liksom en 
samordnad strategi för undersökningar 
inom relevanta områden Åtgärderna bör 
garantera såväl insamlingen av uppgifter 
som en samordnad insats för att 
sammanföra forskare och experter på 
EU-nivå inom området barns säkerhet 
online, stimulera internationellt samarbete 
och samordning och upprätta uppdaterade 
översikter över såväl befintlig som ny 
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forskning.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Bilaga II

Kommissionens förslag

(1) Minska det olagliga innehållet och bekämpa skadligt beteende online 30–35%

(2) Främja en säkrare online-miljö 5–10%

(3) Öka medvetenheten hos allmänheten 45–50%

(4) Inrätta en kunskapsbas 8–15%

Ändringsförslag

(1) Öka medvetenheten hos allmänheten 48%

(2) Bekämpa det olagliga innehållet och angripa skadligt beteende online 34%

(3) Främja en säkrare online-miljö 10%

(4) Inrätta en kunskapsbas 8%

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är i linje med en överenskommelse från den första behandlingen och 
beaktar den ändring som Europeiska unionens råd gjorde vid sitt möte den 8 maj 2008.
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MOTIVERING

Kommissionens förslag om inrättande av ett flerårigt gemenskapsprogram för att skydda barn 
som använder Internet och annan kommunikationsteknik (Säkrare Internet), ingår i ett 
europeiskt initiativ för att öka säkerheten för de barn som använder Internet. Spridningen av 
ny teknik och den ökade datorvanan gör att barn allt mer utsätts för riskerna med olagligt 
innehåll och skadliga beteenden såsom trakasserier, barnpornografi, kontakt av människor 
som försöker bli vänner med dem i syfte att begå sexuella övergrepp (grooming), mobbning, 
spridning av rasistiskt material, uppmaning till självstympning, anorexi och självmord.

Enligt Eurobarometern1 utnyttjar 74 procent av barnen mellan 12 och 15 år Internet under 
minst tre timmar varje dag.

Praktiskt taget samtliga barn som intervjuats har svarat att de av misstag exponerats för 
pornografiska bilder. I själva verket ökar antalet webbplatser med barnpornografiskt innehåll 
och med annat innehåll som är skadligt för minderåriga exponentiellt, samtidigt som man kan 
konstatera en oroande tendens till att allt yngre barn är inblandade och att våldet blir allt 
grövre.

Stiftelsen Internet Watch rapporterade en ökning på 16 procent av kränkningarna av 
minderåriga på Internet enbart under förra året.

Enligt Interpols databas läggs varje år 500 000 nya barnpornografiska originalbilder ut online 
och man beräknar att det finns 550 000 bilder på övergrepp mot 20 000 barn, varav endast 
500 har kunnat identifieras och räddas sedan 2001.

Enbart i Förenade kungariket ökade antalet webbplatser med barnpornografiskt material med 
1 500 procent under perioden 1997-2005.

Dessa siffror visar tydligt att säkerhet för minderåriga online enbart kan uppnås via en strategi 
på flera olika nivåer som omfattar barnen och deras familjer, skolan tillsammans med 
operatörerna inom telekommunikationssektorn och tjänsteleverantörerna samt institutionerna, 
organisationerna för självreglering och de ickestatliga organisationerna. Det krävs 
gemensamma insatser för att höja kunskapsnivån och förebygga, för att uppmuntra och 
underlätta rapportering av övergreppen på teknisk nivå och för att förbättra polisens 
utredningsmöjligheter.

Dessa ambitiösa mål kan uppnås om man utnyttjar de medel som avsatts av 
Europeiska unionen i detta finansieringsinstrument: Programmet Säkrare Internet.

                                               
1 Eurobarometer EB 60.2-CC-EB2004.1.
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Enligt det nya programmet ska totalt 55 miljoner euro avsättas under perioden 2009-2013 för 
att skydda de minderåriga som använder Internet och den nya kommunikationstekniken. 
Programmet kommer att omfatta fyra huvudåtgärder: bekämpa skadligt beteende online 
genom att minska det olagliga innehållet och bekämpa missbruket av Internet, främja en 
säkrare online-miljö, bland annat genom riktade tekniska åtgärder, spridning av information 
för att skapa ökat deltagande och förebyggande och slutligen genom att man inrättar en 
kunskapsbas som främjar samarbete och utbyte av god praxis på internationell nivå.

Man bör också understryka betydelsen av det aktuella initiativet från kommissionen bland 
annat mot bakgrund av resultaten från det föregående programmet, Safer Internet Plus
(2004-2008).

Även i det nya programmet måste man fortsätta stödja utvecklingen av telejourer, ett av 
instrumenten för att bekämpa spridningen av skadligt innehåll på Internet. Dessa telejourer 
spelar i själva verket en viktig roll under förutredningsstadiet genom att samla in anmälningar 
och göra en första utvärdering av graden av olaglighet för det material som anmäls. Sådana 
kontaktpunkter bildar ett nätverk som kanaliserar information direkt till polisen och till de 
telejourer som utgör en del av nätverket INHOPE.

Det är också mycket viktigt att utveckla kontrollerade chattjänster speciellt för minderåriga. 
Vissa försök med sådana chattar har varit framgångsrika och tanken är att kontrollera tillträdet 
till chatter som reserverats för barnen och i preventivt syfte kontrollera det innehåll som 
skapas av användarna och görs tillgängligt online.

Även användningen av olika system för att blockera och filtrera innehåll för att skapa en 
barnvänlig miljö blir allt vanligare på marknaden. Det gäller nu att främja användningen av 
dessa system så att de inte blir ytterligare en i raden av nya tekniska lösningar som inte 
utnyttjas.

Mycket återstår att göra vad gäller barnen själva, för att öka deras kunskaper om riskerna i 
samband med användning av den nya tekniken. Det är nödvändigt att öka barnens kunskaper. 
De måste lära sig undvika farliga beteenden online. Barnen bör få tillräckliga kunskaper så de 
kan använda alla metoder för att känna igen och försvara sig mot eventuella kränkningar. Det 
är också viktigt att göra barnen medvetna om vikten av och värdet i att skydda de egna 
personuppgifterna. Man får heller inte understryka fenomenet med barn som säljer bilder av 
sin egen kropp online för att tjäna pengar.

En massiv informationskampanj bör också riktas mot föräldrarna och lärarna för att 
överbrygga den teknologiska generationsklyftan. Det är också mycket viktigt att även polisen 
och branschens operatörer utbyter erfarenheter, god praxis och kunskaper.

Det är mycket viktigt att man uppmärksammar två nya fenomen som är särskilt oroande, dvs. 
grooming och mobbning online, som måste betraktas som prioriterade frågor. Man måste 
samordna informationsinsatserna, utveckla nya tekniska instrument, utbyta god praxis samt 
samla tjänsteleverantörernas aktiviteter i en gemensam satsning för att främja barnens 
säkerhet. Fenomen som att människor tar kontakt med minderåriga genom psykologisk 
manipulering i syfte att begå sexuella övergrepp (grooming), cybermobbning och även 
uppmaning till självstympning anmäls enligt Eurobarometerns rapport inte till föräldrarna 
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eftersom barnen skäms eller är rädda för att bli avstängda från chatten eller helt enkelt för att 
de inte har insett allvaret. Följaktligen är sådana fenomen betydligt lömskare och svårare att 
känna igen. Och grooming, kontakt online som syftar till en kontakt i verkliga livet, är mycket 
farligt, eftersom det kan vara första steget mot ett övergrepp mot barnet.

Av dessa skäl måste man öka studiet av och kunskaperna om barnens beteenden och deras 
benägenhet att ta risker (victimization). Man måste öka ansträngningarna för att ge barnen de 
verktyg som behövs för att undvika farliga kontakter, hjälpa dem att känna igen faran och 
vänja dem vid att ta upp dessa frågor med sina föräldrar.

Det är också vikigt att förbättra de instrument som står till polisens förfogande för att 
bekämpa kränkningarna online.

Därför måste man skapa en europeisk databas med barnpornografiska bilder som i realtid är 
kopplad till anmälningarna från olika heta linjer som står till polisens förfogande. Ett sådant 
instrument är mycket användbart för att kontrollera om en bild som köps med ett 
peer to peer-system (p2p) redan har förekommit på Internet och om den eventuellt redan har 
varit föremål för utredningar. På så vis kan man undvika onödig dubblering i 
utredningsarbetet.

Det är lika viktigt att vidareutveckla en spridning av programvara som stöder polisens 
utredningar genom att peka ut de platser där det utnyttjade barnet befinner sig. Viktiga resultat 
i detta avseende har redan nåtts av CETS och Europols arbetsregister för analysändamål.

Man måste också stödja systemen som gör det möjligt att spåra ekonomiska transaktioner i 
samband med utbytet av barnpornografiska bilder. Den undersökning som beställdes av 
Missing Children Europe och som visar att lagarna i elva medlemsstater och Ryssland medger 
att man spårar betalningar som sker på barnpornografiska webbplatser med full respekt för 
reglerna om skydd av personuppgifter och banksekretess är i det sammanhanget oerhört 
intressant. Det är viktigt att understryka effekterna av de insatser som redan gjorts och de 
resultat som kan uppnås med operatörerna i branschen genom att utbyta god praxis och 
genom självreglering. I det sammanhanget ser jag avtalet mellan mobiltelefonoperatörerna 
från februari 2007 om att skydda minderåriga som något mycket positivt. Och jag anser att 
tjänsteleverantörernas initiativ i det avseendet måste få ytterligare uppmuntran av 
kommissionen. Det är till exempel nödvändigt att uppmuntra de olika tjänsteleverantörerna att 
utforma och införa ett gemensamt ”barnvänligt” varumärke som gör det möjligt för föräldrar 
och barn att känna igen webbplatsen som säker och underställd den aktuella 
tjänsteleverantörens kontroll. Detta vore ett enkelt sätt att skapa trygghet och slippa oroas 
över de webbplatser som varumärket förmedlar.

I förarbetet till detta ärende konstaterades att de uppgifter som är tillgängliga för allmänheten 
om fenomenet barnpornografi är extremt splittrade, och det gäller i ännu högre grad andra 
olagliga beteenden gentemot minderåriga som utnyttjar den nya tekniken. Därför borde 
övervakning och kontroll av uppgifter vara en viktig punkt i samband med åtgärderna för att 
öka kunskaperna.
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Avslutningsvis är det nödvändigt att fortsätta och förstärka insatserna för att garantera 
säkerheten för de minderåriga online och mer generellt i samband med användningen av den 
nya kommunikationstekniken.

En prioriterad uppgift för Europaparlamentet blir att påskynda förfarandet för antagande av 
den föreslagna texten så att programmet kan påbörjas före den 1 januari 2009. Det skulle 
garantera en kontinuerlig finansiering och göra det möjligt att utarbeta en adekvat 
finansieringsram för perioden 2009-2013. Och just i syfte att nå en överenskommelse vid 
första behandlingen har även rådets ändringsförslag1 till texten införts i detta betänkande. Jag 
litar på att mina kolleger gemensamt anstränger sig för att snabbt kunna anta detta 
betänkande.

                                               
1 Europeiska unionens råd, 8.5.2008, nr 9137/08.
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