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DIGITAL DAGSORDEN FOR EUROPA

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) har siden 1995 medført
produktivitetsfremgang og vækst i EU[1]. Begrebet IKT dækker over et bredt spektrum
af teknologier, lige fra informationsteknologi (IT), telekommunikation, radio og TV,
alle former for lyd- og billedbehandling og -transmission til netværksbaserede kontrol-
og overvågningsfunktioner. I løbet af de seneste tre årtier er grænserne mellem
telekommunikation, radio og TV og IT blevet udvisket af den teknologiske »konvergens«.
Smartphones, tablets og smart-TV er de mest sigende eksempler på dette fænomen. Selv
om den traditionelle radio- og TV-transmission fortsat er det vigtigste middel til formidling
af information og underholdning i EU, bliver stadig mere audiovisuelt indhold tilgængeligt
som en tilkøbsmulighed, og den eksponentielle vækst i 4G-internetforbindelser — som snart
opgraderes til 5G-standarden — og »tingenes internet«, som omfatter internetforbundne biler,
bærbare anordninger og sensorer, giver internettet en allestedsnærværende dimension.

RETSGRUNDLAG

Selv om traktaterne ikke indeholder nogen særlige bestemmelser om IKT, kan EU træffe
relevante foranstaltninger inden for rammerne af sine sektorspecifikke og horisontale politikker,
såsom industripolitikken (artikel 173 i TEUF), konkurrencepolitikken (artikel 101-109 i TEUF),
handelspolitikken (artikel 206 og 207 i TEUF), de transeuropæiske net (TEN) (artikel 170-172
i TEUF), forskning, teknologisk udvikling og rummet (artikel 179-190 i TEUF), tilnærmelse af
lovgivningerne (artikel 114 i TEUF), frie varebevægelser (artikel 28, 30 og 34-35 i TEUF), den
frie bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital (artikel 45-66 i TEUF), uddannelse,
erhvervsuddannelse, ungdom og sport (artikel 165 og 166 i TEUF) og kultur (artikel 167 i
TEUF). Disse er alle nøgleelementer i et digitalt Europa.

MÅL

I forlængelse af Lissabonstrategien[2] betragtes den digitale dagsorden for Europa[3] som et
af de syv flagskibsinitiativer i Europa 2020-strategien, som Kommissionen har vedtaget. Den
digitale dagsorden for Europa blev offentliggjort i maj 2010 og har til formål at definere den
centrale katalysatorrolle, som brugen af IKT vil være nødt til at spille, hvis det skal lykkes
EU at nå sine mål for 2020. I Europa 2020-strategien understreges det, at udbygningen af
bredbåndsnet er et vigtigt middel til at fremme social inklusion og øge konkurrenceevnen i EU.
Den digitale dagsorden opstiller følgende bredbåndsmål: 1) grundlæggende bredbåndsdækning
for alle EU-borgere, 2) hurtigt bredbånd senest i 2020: bredbåndsdækning med en kapacitet
på 30 Mb/s eller derover for alle EU-borgere, 3) ultrahurtigt bredbånd senest i 2020:

[1]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard.
[2]Hensigten med Lissabonstrategien var at gøre EU til »den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede
økonomi i verden, en økonomi, der kan skabe en holdbar økonomisk vækst med flere og bedre job og større social
samhørighed«: se http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/lisbon/article_7207_en.htm.
[3]http://ec.europa.eu/digital-agenda/.
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50 % af de europæiske husstande bør have bredbåndsforbindelser på over 100 Mb/s. Den
14. september 2016 foreslog Kommissionen i meddelelsen »Konnektivitet med henblik på et
konkurrencedygtigt digitalt indre marked — På vej mod et europæisk gigabitsamfund«[4] til
overvejelse i Parlamentet og Rådet at revidere disse mål til en gigabitkonnektivitet i 2025 for
alle de vigtigste socioøkonomiske drivkræfter som f.eks. skoler, transportknudepunkter og de
primære leverandører af offentlige tjenesteydelser samt de stærkt digitaliserede virksomheder.
Ved disse hastigheder bliver internettet et egentligt redskab til global kommunikation, bestående
af stærkt interaktive, konstant forbundne sensorer, processorer og lagringsenheder, der let kan
udbygges, men hvis disse konnektivitetsmål skal nås, er det nødvendigt i højere grad at fokusere
på den mobile dimension og satellitdimensionen[5], noget, Kommissionen forsøger at opnå med
sin handlingsplan om 5G til Europa[6].

RESULTATER

Den 22. april 2015 iværksatte Kommissionen, i samarbejde med Global Internet Policy
Observatory, giponet.org, som er en platform, der skal bidrage til at gøre internetforvaltningen
mere demokratisk og brugervenlig[7].
Som følge af direktiv 89/552/EØF (»direktivet om fjernsyn uden grænser«), der blev
ajourført ved direktiv 2007/65/EF (»direktivet om audiovisuelle medietjenester«), og
»rammebestemmelserne om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester« (direktiv 96/19/
EF og revisionen heraf fra april 2002 og november 2009), som liberaliserede telemarkedet
og indførte fuld konkurrence fra den 1. januar 1998, har EU i dag et avanceret system af
brugerrettigheder og brugerbeskyttelse, herunder:
— det fælleseuropæiske alarmnummer 112 (direktiv 2009/136/EF), hotlinen for efterlyste

børn 116000, hotlinen for børn 116111 og krisetelefonen 116123;

— retten til at skifte fast- eller mobiltelefonudbyder inden for én arbejdsdag og samtidig
bevare ens gamle telefonnummer, dvs. nummerportabilitet (direktiv 2009/136/EF)

— lavere priser på elektronisk kommunikation[8], som med tiden vil føre til en afskaffelse af
roamingtakster (i juni 2017)[9],

— omfattende grundlæggende bredbåndsdækning, primært som følge af udviklingen inden
for mobilt og satellitbaseret bredbånd

— et EU-topdomæne (TLD) (forordning (EF) nr. 733/2002)

— lovgivning om beskyttelse af privatlivets fred (direktiv 2009/136/EF) og databeskyttelse
(direktiv 95/46/EF), som er blevet forstærket yderligere med den nye lovgivningsmæssige
ramme om databeskyttelse (forordning (EU)2016/679 og direktiv 2016/680)[10];

[4]COM(2016)0588, COM(2016)0587, http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17182
[5]Se også: »Streaming and Online Access to Content and Services« (Streaming og onlineadgang til indhold
og tjenester), en undersøgelse, der blev udarbejdet for Europa-Parlamentets Udvalg om det Indre Marked og
Forbrugerbeskyttelse i 2014, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-
IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf, s. 31.
[6]http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17131.
[7]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/how-can-we-help-you-get-more-involved-internet-governance

[8]Forordning (EU) nr. 531/2012, EUT L 172 af 30.6.2012, s. 10.
[9]Forordning (EU) nr. 2015/2120, EUT L 310 af 26.11.2015, s. 1. I juni 2015 indgik Kommissionen,
Parlamentet og Rådet en aftale, som derefter blev formelt vedtaget af Parlamentet i oktober 2015: se
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5927_en.pdf, og http://www.europarl.europa.eu/news/da/news-
room/20151022IPR98802/Roaminggebyrer-p%C3%A5-brug-af-mobilen-i-udlandet-snart-fortid
[10]http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=DA.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0588
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0587
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17182
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf.
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/how-can-we-help-you-get-more-involved-internet-governance
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5927_en.pdf.
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— en onlineplatform til tvistbilæggelse mellem forbrugere og onlineforhandlere[11].

Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation
(BEREC) (jf. forordning (EF) nr. 1211/2009) sikrer samarbejde mellem de nationale
tilsynsmyndigheder og Kommissionen for at fremme ensartethed på tværs af de nationale
forskriftsprocedurer på området og fremmer derigennem bedste praksis og fælles tilgange,
samtidig med at man undgår uensartet lovgivning, der kunne risikere at forvride konkurrencen
på det indre marked for telekommunikation. For så vidt angår frekvensforvaltning fastsættes
der politiske retningslinjer og mål for den strategiske planlægning og harmonisering af
radiofrekvenser i det flerårige radiofrekvenspolitikprogram med henblik på at sikre et
velfungerende indre marked på de af Unionens politikområder, hvor der anvendes frekvenser —
f.eks. politikker for elektronisk kommunikation, forskning, teknologisk udvikling og rummet,
transport, energi og det audiovisuelle område. Hvad angår net- og informationssikkerhed
oprettedes ved forordning (EF) nr. 460/2004 Den Europæiske Unions Agentur for Net-
og Informationssikkerhed (ENISA), og dets beføjelser blev styrket med vedtagelsen af
Europa-Parlamentets beslutning af 16. april 2013[12]. Der har siden 1999 været en række
flerårige programmer for et mere sikkert internet. Den 6. juli 2016 undertegnede Parlamentet
og Rådet direktivet om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles niveau for net- og
informationssikkerhed i hele EU.[13] Derudover har Parlamentet vedtaget en forordning, der gør
eCall-teknologi obligatorisk i alle biler fremstillet efter april 2018[14].

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Parlamentet arbejder for en solid og avanceret IKT-politik og har deltaget meget aktivt i
vedtagelsen af lovgivning på dette område. Det har også vedvarende bidraget til at bevare
fokus på IKT-spørgsmål gennem vedtagelse af initiativbetænkninger, forespørgsler til mundtlig
og skriftlig besvarelse, undersøgelser[15], workshops[16], udtalelser og beslutninger og ved at
opfordre til en bedre samordning af de nationale tiltag til udvikling af fælleseuropæiske tjenester
samt EU-støtte til forskning og udvikling på IKT-området[17].
Parlamentet har mindet om behovet for at anvende frekvenserne fra »digitaliseringsdividenden«
til at sørge for bredbånd til alle EU-borgere og har understreget, at der er behov for
yderligere foranstaltninger for at kunne sikre almen adgang til hurtigt bredbånd og sikre, at alle
borgere og forbrugere besidder IT-kundskaber og -kompetencer[18]. Parlamentet understreger
ligeledes, at internetsikkerheden[19] er vigtig for at sikre en solid beskyttelse af privatlivets
fred og andre borgerrettigheder generelt i det digitale miljø. Parlamentet går samtidig
kraftigt ind for teknologisk neutralitet, »netneutralitet« og »netfrihed« for alle EU-borgere
samt for foranstaltninger vedrørende adgangen til eller brugen af tjenester og applikationer
via telekommunikationsnet på basis af respekt for borgernes grundlæggende rettigheder og
friheder. Sådanne foranstaltninger skal samtidig sikre, at internettjenesteudbydere ikke forringer

[11]Platformen er tilgængelig på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ , og der kan findes yderligere oplysninger
på: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm.

[12]Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0103.
[13](2013/0027(COD)), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU)2016/1148 af 6. juli 2016 om foranstaltninger,
der skal sikre et højt fælles niveau for net- og informationssikkerhed i hele EU (EUT L 194, af 19.7.2016, s. 1.
[14]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ecall-all-new-cars-april-2018.
[15]http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/home.html.
[16]http://www.europarl.europa.eu/committees/da/events.html?id=workshops#documents.
[17]Undersøgelsen »Ubiquitous Development of the Digital Single Market«, der blev gennemført for Europa-
Parlamentets Udvalg om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, 2013, http://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/etudes/join/2013/507481/IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf
[18]EUT C 81 E af 15.3.2011, s. 45.
[19]EUT C 332 E af 15.11.2013, s. 22.

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0103
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2013/0027(COD)
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ecall-all-new-cars-april-2018.
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0083c7a4db/Think-Tank.html%23studies.
http://www.europarl.europa.eu/committees/da/events.html?id=workshops%23documents.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507481/IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507481/IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf.
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brugernes muligheder for at få adgang til indhold og applikationer og/eller benytte tjenester
efter eget valg[20].
Parlamentet konsoliderer systematisk disse garantier gennem lovgivning. Det er i front, når
det gælder afskaffelse af roamingtakster og fastsættelse af standarder for netneutralitet[21].
Parlamentet har indledt og færdiggjort vigtigt lovgivningsarbejde i forbindelse med direktivet
om foranstaltninger til at reducere omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet til
elektronisk kommunikation[22] og forordningen om elektronisk identifikation og tillidstjenester
til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked[23].
Den 27. april 2016 blev direktiv (EU)2016/680[24] vedtaget. Det tager sigte på at sikre en
effektiv beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger
som en grundlæggende rettighed. Endvidere har Parlamentet og Rådet vedtaget forordning
(EU) nr. 2016/679[25] om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Denne forordning har til
formål at korrigere: fragmentering af gennemførelsen af databeskyttelse i Unionen, manglende
retssikkerhed og en udbredt offentlig opfattelse af, at der er betydelige risici for beskyttelsen af
fysiske personer, navnlig i forbindelse med onlineaktivitet
Parlamentet har for nylig med succes afsluttet det lovgivningsmæssige arbejde med at
reformere databeskyttelsesrammen og om reglerne om internetsikkerhed (direktivet om
foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles niveau af net- og informationssikkerhed i hele EU
(2013/0027(COD)).
Parlamentet gik videre med sin egen kontrol af antipiratkopieringsaftalen (ACTA) og nægtede
efterfølgende — i en lovgivningsmæssig beslutning af 4. juli 2012[26]— at godkende indgåelsen
af aftalen.
Parlamentet følger nøje Kommissionens gennemførelse af køreplanen for strategien for det
digitale indre marked og de 16 initiativer, som den skal gennemføre inden udgangen af 2016.
Den 19. januar 2016 vedtog Parlamentet initiativbetænkningen »På vej mod en akt for det
digitale indre marked« (2015/2147(INI))[27]. Denne betænkning sætter fokus på forhindring
af uberettiget geografisk blokering, behovet for varig forbrugerbeskyttelse i forbindelse
med køb både online og offline, bedre pakkelevering på tværs af grænserne, fjernelse af
hindringer for digital innovation og overensstemmelse mellem ordninger for beskyttelse af
privatlivets fred og databeskyttelse[28]. Parlamentet er i øjeblikket i gang med et omfattende
lovgivningsarbejde om de forslag, der er blevet fremlagt som opfølgning på strategien for det
digitale indre marked og beslutningen »På vej mod en akt for det digitale indre marked«[29],
der bl.a. omhandler uberettiget geografisk blokering[30], grænseoverskridende pakkelevering[31],

[20]EUT C 153 E af 31.5.2013, s. 128.
[21]Forordning (EU) nr. 2015/2120, EUT L 310 af 26.11.2015, s. 1.
[22]Direktiv 2014/61/EU, EUT L 155 af 23.5.2014, s. 1.
[23]Forordning (EU) nr. 910/2014, EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73.
[24]Direktiv (ΕU)2016/680, EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89.
[25]Forordning (ΕU)2016/679, EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1.
[26]EUT C 349 E af 29.11.2013, s. 552.
[27]http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC
+PDF+V0//DA
[28]http://www.europarl.europa.eu/news/da/news-room/20160114IPR09903/Stop-geo-blocking-and-boost-e-
commerce-and-digital-innovation-says-Parliament
[29]Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0009.
[30]Forslag til forordning om imødegåelse af geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af
kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?
uri=CELEX%3A52016PC0289
[31]Forslag til forordning om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/1/2016/DA/1-2016-285-DA-F1-1.PDF

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2013/0027(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2147(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC+PDF+V0//DA
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC+PDF+V0//DA
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0289
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0289
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DA/1-2016-285-DA-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DA/1-2016-285-DA-F1-1.PDF
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grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester[32], en revision af forordningen om
forbrugerbeskyttelsessamarbejde[33], audiovisuelle medietjenester[34], aftaler om onlinesalg og
andre former for fjernsalg af varer[35] samt aftaler om levering af digitalt indhold.[36]

Mariusz Maciejewski / Louis Dancourt / Boris Marschall
06/2017

[32]Forslag til forordning om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked https://
ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/DA/1-2015-627-DA-F1-1.PDF
[33]Forslag til forordning om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning
om forbrugerbeskyttelse (2016/0148 (COD)), http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/docs/cpc-
revision-proposal_en.pdf
[34]Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/13/EU om samordning af visse
love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester i betragtning af de
ændrede markedsforhold (COM(2016)287), http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=15948
[35]Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om onlinesalg og andre former
for fjernsalg af varer (COM(2015)0635) – 2015/0288(COD), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?
qid=1450431933547&uri=CELEX:52015PC0635
[36]Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om levering af
digitalt indhold (COM(2015)0634) – 2015/0287(COD), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?
qid=1450431933547&uri=CELEX:52015PC0634.

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/DA/1-2015-627-DA-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/DA/1-2015-627-DA-F1-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0148(COD)
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/docs/cpc-revision-proposal_en.pdf.
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/docs/cpc-revision-proposal_en.pdf.
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0287
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0635
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/0288(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0634
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/0287(COD)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1450431933547&uri=CELEX:52015PC0634
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1450431933547&uri=CELEX:52015PC0634
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