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Den digitala ekonomin och det digitala samhället 

 

1. Allmän kompetens, engagemang för EU och personlig oavhängighet 

Vilka av dina personliga kvalifikationer och erfarenheter är särskilt viktiga för 

uppdraget som kommissionsledamot och främjandet av det europeiska allmänintresset, 

särskilt inom det område som du skulle ansvara för? Vad sporrar dig? Hur kommer du 

att bidra till att driva kommissionens strategiska agenda? 

På vilket sätt kan du inför Europaparlamentet garantera din personliga oavhängighet, 

och hur kan du garantera att din tidigare, nuvarande eller framtida verksamhet inte på 

något sätt skulle kunna innebära att fullgörandet av dina skyldigheter inom 

kommissionen ifrågasätts? 

Idag, två efter lanseringen av strategin för den digitala inre marknaden, har EU en stor 

utmaning att hantera – att ta vara på den möjlighet som övergången till digital teknik ger för 

ekonomin och samhället. Vi måste ta hänsyn till och fortsätta att investera i det som vi har 

uppnått hittills och det som är vår potential, men samtidigt hantera nya verkligheter och 

utmaningar med innovativa metoder. Våra medborgares intressen ska alltid stå i centrum för 

vår politik. Det är bara genom en regelbunden dialog och ett ökat samarbete med alla berörda 

aktörer som vi kan omvandla de digitala hinder som finns idag till möjligheter som kan hjälpa 

oss att försvara våra värden och principer. 

  

Den digitala inre marknaden är en av ordförande Jean-Claude Junckers tio prioriteringar. I 

enlighet med dessa prioriteringar ska jag arbeta för att förverkliga den digitala inre marknaden 

och ha som främsta mål att bidra till tillväxt och investeringar och skydda medborgarnas 

intressen och rättigheter. Detta kräver också att vi reagera snabbt och bestämt på de akuta 

utmaningar som den ständiga utvecklingen och användningen av tekniken medför och även på 

missbruk av den, som it-attacker.  

  

Jag kommer att utnyttja min erfarenhet som forskare inom ramen för två europeiska projekt, 

Equal och Parenel, och använda en nyskapande arbetsmetod för att hitta lösningar. Detta 

uppdrag har hjälpt mig att förstå hur viktigt det är stödja den vetenskapliga forskningen, även 

ekonomiskt, och att utbyta uppgifter och resurser som kan ge oss en tätposition i den tekniska 

och vetenskapliga utvecklingen och på så sätt bekräfta den europieka kompetensen. Som 

beslutsfattare i EU är det vår skyldighet att agera och jag åtar mig att införa de instrument och 

åtgärder som krävs för att nå det målet.   
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Som ung parlamentsledamot, 30 år gammal, var jag medveten om vilken tur jag hade och 

vilka möjligheter jag fick att föra fram min vision och mitt engagemang för EU. Min 

utgångspunkt har alltid varit medborgarnas intressen. De frågor jag har arbetat med har stärkt 

mig i forskningen och genomförandet av principen om samstämmighet mellan vår interna och 

externa politik. Det är denna konsekvens som ska styra våra åtgärder. 

  

När det gäller digitalisering handlar det om ett brett spektrum av frågor som kräver att vi 

utarbetar och genomför en offentlig politik som är samstämmig mellan den digitala strategin 

och investeringsplanen, den sociala pelaren, energiunionen och klimatpolitiken och den 

ekonomiska och monetära unionen. Detta intresserar många av parlamentets utskott som 

arbetar med så varierande frågor som säkerheten för medborgarna och våra grundläggande 

friheter och rättigheter (LIBE), kvinnornas roll inom informations- och 

kommunikationsteknik och ekonomi (FEMM), internettäckningen i landsbygdsområden och 

generationsfrågor (AGRI) samt EU:s roll i världen (AFET), för att ta några exempel. Under 

mina mandatperioder i parlamentet har jag fått tillfälle att aktivt bidra till detta arbete. För 

framtiden åtar jag mig att framhålla en holistisk strategi som sätter medborgarna i centrum.  

  

Alla dessa aspekter ingår i portföljen och jag räknar med att förverkliga dem i samarbete med 

vice ordförande Andrus Ansip och med kommissionsledamöterna i teamet. Min arbetsmetod 

bygger på dialog, samarbete och kompromisser och det är utifrån den som jag har för avsikt 

att skapa konkreta resultat för medborgarna. Som kommissionsledamot kommer jag att 

fortsätta att tillämpa denna metod inom de politikområden som jag får ansvar för.  

  

Här vill jag framhålla Europaparlamentets stora betydelse, som medlagstiftare på lika villkor 

med rådet och som främsta pådrivare för frågor som gäller medborgarnas intressen. Jag räknar 

med stöd från ledamöterna i Europaparlamentet och från medlemsstaterna så att vi 

tillsammans kan nå våra mål och effektivt genomföra vår politik. 

  

Jag har hela tiden respekterat EU-fördragens anda och bokstav och skyldigheten att agera i 

EU:s intresse. Sedan jag kom till Europaparlamentet har jag inte haft några andra uppgifter 

eller någon annan yrkesmässig verksamhet. Inom ramen för mina nya funktioner förbinder jag 

mig att fullt ut, direkt efter min utnämning, respektera de fördragsfästa skyldigheterna om 

oavhängighet, öppenhet, opartiskhet och tillgänglighet i enlighet med artikel 17.3 i EU-

fördraget och artikel 245 i EUF-fördraget. Jag kommer att iaktta de etiska regler som 

föreskrivs i dessa artiklar och i uppförandekodexen för kommissionsledamöter.  

  

Jag har försäkrat mig om att intresseförklaringen som avses i uppförandekodexen för 

kommissionsledamöter blivit korrekt ifylld och gjorts tillgänglig, och jag förbinder mig att 

uppdatera den vid eventuella ändringar och att omedelbart meddela ordföranden om dem.  

  

Jag är fast besluten att undvika alla uppdrag eller situationer som kan ifrågasätta min 

oavhängighet, opartiskhet och tillgänglighet för kommissionen. Jag kommer också vara ytterst 

vaksam för att undvika eller lösa alla situationer som kan leda till en intressekonflikt under 

fullgörandet av mina skyldigheter. 

 

2. Förvaltning av ansvarsområdet och samarbete med Europaparlamentet 

Hur skulle du uppfatta din uppgift som ledamot av kommissionskollegiet? På vilket sätt 

skulle du betrakta dig själv som ansvarig och redovisningsskyldig inför 

Europaparlamentet för ditt och dina avdelningars handlande? 
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Vilka specifika åtaganden är du redo att göra i fråga om ökad öppenhet, ökat samarbete 

med Europaparlamentet och effektiv uppföljning av Europaparlamentets ståndpunkter 

och önskemål om lagstiftningsinitiativ? Är du beredd att förse både parlamentet och 

rådet med samma uppgifter och handlingar när det gäller planerade initiativ och 

pågående förfaranden? 

Ordförande Jean-Claude Juncker har inför européerna förbundit sig att arbeta för en digital 

inre marknad och ge mer insyn i kommissionens arbete med sin politik, vilket är ett 

nödvändigt villkor för att öka vår legitimitet på EU-nivå. Det interinstitutionella avtalet om 

bättre lagstiftning har institutionaliserat målet att generellt vara mer öppna med 

kommissionens arbetsförfaranden. Jag kommer fullt ut att hålla fast vid detta och ska se till att 

det återspeglas i mitt ledarskap. 

Jag har för avsikt att ta politiska initiativ av hög kvalitet och redan från början involvera alla 

berörda kommissionsledamöter i de projektgrupper som bildades i början av den här 

kommissionens mandatperiod, för att vara säker på att alla aspekter beaktas och bästa möjliga 

avväganden görs i förslagen. Jag kommer att integrera dessa aspekter i mina arbetsrutiner för 

att i) göra det möjligt för parlamentet och rådet att på djupet delta i förberedelserna, 

utarbetandet och genomförandet av den offentliga politiken, ii) sköta denna samverkan på ett 

öppet, konstruktivt och effektivt sätt, för att den ska ge bästa möjliga resultat, iii) säkerställa 

att parlamentets utskott involveras i alla större förändringar, på samma gång och på samma 

villkor som rådet. 

Rent konkret bekräftar jag mitt åtagande att främja en regelbunden och fördjupad dialog med 

Europaparlamentet i alla steg av lagstiftningsprocessen, bland annat med parlamentsutskotten 

ITRE, IMCO, JURI, CULT och LIBE, som redan arbetar med de förslag som kommissionen 

lagt fram.  

Jag förbinder mig också att ta vara på alla politiska möjligheter att framhålla vikten av 

konsekvensbedömningar och offentliga samråd av hög kvalitet, för utan det riskerar den 

politiska analysen på EU-nivå att snedvridas. 

3. Prioriteringar 

Vilka kommer dina huvudsakliga prioriteringar att vara inom ditt föreslagna 

ansvarsområde, med hänsyn till betoningen på sysselsättning, tillväxt, investeringar och 

konkurrenskraft? Hur ser din tidsplan ut för att uppnå dessa prioriteringar? Hur 

tänker du underlätta utarbetandet och antagandet av lagstiftningsförslag för att 

fullborda den digitala inre marknaden? Vilka åtgärder kommer du att vidta för att 

säkerställa cybersäkerheten i Europa? Hur kommer du att säkerställa högsta möjliga 

yrkesmässiga och etiska standarder, se till att lagstiftningsförslagen håller hög kvalitet, 

att det råder full insyn i lobbyverksamheten (som riktar sig till dig och dina 

tjänsteavdelningar) och att det genomförs samstämda och välavvägda samråd med alla 

aktörer, samtidigt som hänsyn tas till behovet av grundliga konsekvensanalyser? 

Syftet med den digitala inre marknaden är att säkerställa att den digitala revolutionen blir en 

källa till tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft i EU. Dagens politiska situation präglas 

av tvivel, eller till och med av misstro, från vissa personer vad gäller det europeiska projektet, 

och därför tror jag att det är nödvändigt att fördubbla ansträngningarna för att förverkliga de 

politiska prioriteringar som fastställdes 2014, och snabbt genomföra de aviserade åtgärderna 

så att konkreta förändringar så snabbt som möjligt ska märkas i de enskildas och företagens 

vardag.  

Jag har äran att ha utnämnts till en expanderande portfölj som får stor politisk uppmärksamhet 

från medlagstiftarnas sida. Som annonserades i maj 2015 har Europeiska kommissionen redan 
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lagt fram 35 politiska initiativ varav 21 lagstiftningsförslag, vilka har rönt konkreta 

framgångar. Jag kommer att kunna stödja mig på vissa av dem för att visa för enskilda och 

företag vilken nytta vår politik faktiskt gör. Det gäller exempelvis avskaffandet av 

roamingavgifterna, portabilitet för innehållstjänster i EU, den nya användningen av 700 MHz-

frekvensbandet för höghastighetsbredband, initiativet ”WiFi4EU” som syftar till att installera 

offentliga, kostnadsfria wifi-punkter (hotspots) i lokalsamhällen runt om i EU och ett system 

för upphovsrätt som genomför Marrakechfördraget i Europiska unionen, vilket ska hjälpa 

blinda och synskadade att få bättre tillgång till böcker och tryckta texter.  

Det återstår dock ett avsevärt arbete för att få de övriga lagstiftningsärendena att gå framåt. Vi 

bör framför allt få till stånd politiska avtal med medlagstiftarna när det gäller förslagen om 

lagen om elektronisk telekommunikation, reformen av upphovsrätt, audiovisuella 

medietjänster och i fråga om omotiverad geoblockering. Jag är övertygad om att, tack vare 

min erfarenhet från Europaparlamentet och ett ökat samarbete mellan parlamentet och rådet i 

de pågående lagstiftningsförhandlingarna, kommer den tidsplan som fastställts av Europiska 

kommissionen ordförande, Europaparlamentets talman och rådets ordförande att kunna hållas.  

Som aviserades vid halvtidsöversynen av strategin för den digitala inre marknaden, ska jag 

förbereda några nya initiativ på områdena it-säkerhet, rättvisa i relationerna mellan 

plattformarna och de företag som verkar på dessa plattformar, fri rörlighet över gränserna för 

icke-personliga data, tillgängligheten för och återanvändningen av uppgifter från den 

offentliga sektorn och uppgifter som erhållits med hjälp av offentliga medel. 

Det är viktigt att det europeiska systemet för förebyggande av och kamp mot it-angrepp blir 

effektivare, även när det gäller att skydda institutionerna och de europeiska politiska 

processerna. Senast i september ska jag inleda en ny granskning av EU:s strategi vad gäller it-

säkerhet och lägga fram ett förslag om ett nytt mandat för Europeiska byrån för nät- och 

informationssäkerhet för att på bästa sätt hantera de nya utmaningar som riskerna för it-

attacker ger upphov till. Kommissionen kommer också att arbeta med förslag till 

kompletterande åtgärder vad gäller standarder för it-säkerhet, certifiering och märkning, för 

att öka säkerheten för uppkopplade föremål.  

Jag kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt de utmaningar som övergången till digital 

teknik skapar i samhället och åt dess sociala modell. Å ena sidan bör vi se till att dessa 

digitala innovationer ger så många fördelar som möjligt för alla medborgare, med tanke på de 

demokratiska och sociala europeiska värdena. Å andra sidan är det vår skyldighet att hjälpa 

enskilda och företag att lyckas i övergången till den digitala ekonomin och det digitala 

samhället, bland annat med utbildning och bättre samarbete mellan de nationella systemen för 

socialt skydd. Slutligen är det avgörande för en digital, öppen, effektiv och inkluderande 

ekonomi att ha moderna, flexibla och driftskompatibla offentliga förvaltningar och tjänster. 

Jag kommer att fortsätta att utveckla de åtgärder som pågår i fråga om driftskompatibilitet och 

fortsätta arbetet med det omfattande stödprogrammet för digitalisering av de offentliga 

förvaltningarna. 

För att kunna förbereda lagstiftningsarbetet bättre och underlätta antagandet av lagförslag 

under de kommande månaderna, ska jag utnyttja min erfarenhet från Europaparlamentet, min 

förmåga att arbeta med olika partner och min förmåga att lyssna och föra en dialog. På så sätt 

kommer jag att bidra till teamarbetet vid kommissionen, framför allt i projektgruppen ”den 

inre digitala marknaden” under ledning av vice ordförande Andrus Ansip. 

Jag vill tydligt bekräfta min vilja att följa de högsta kvalitetsstandarderna vid förberedelsen av 

kommande insatser, särskilt när det handlar om lagförslag och budgetutgifter. Jag förbinder 

mig att noggrant följa normerna i ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet 

och Europeiska kommissionen och i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning. 
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Detta är viktigt och avgörande för kvaliteten på förslagen, och för att öka förslagens kvalitet 

och legitimitet och förbättra bilden av EU bland de enskilda. 

Jag kommer att lägga särskild vikt vid fördjupade konsekvensbedömningar, som gör det 

möjligt att mer precist rikta och justera förslagen från Europiska kommissionen utifrån en 

fördjupad och mångdimensionell analys. Under min tid i Europaparlamentet har jag vid 

upprepade tillfällen kunnat konstatera hur viktigt det är med en strikt organisation vad gäller 

offentliga samråd, och dessa ska vara öppna och tillgängliga för att bidra till att förbättra 

förslagens kvalitet och legitimitet inför medborgarna i EU. 

Slutligen ska jag se till att både jag och mitt team och mina avdelningar följer de höga 

yrkesmässiga och etiska standarder som EU-institutionerna har fastställt och som utgör 

grunden för personalens handlande vid kommissionen. Det gäller framför allt insyn i 

lobbyverksamheten, oavsett om den riktar sig till mig eller till mitt kansli och mina 

avdelningar. Insyn i detta är avgörande för att visa en öppen och opartisk samverkan med alla 

berörda parter.  

4. Elektronisk kommunikation 

Översynen av regelverket för elektroniska kommunikationer och Berec. Vad anser du 

om 

i) den roll som konkurrens och investeringar spelar i denna sektor, 

ii) de mest akuta problemen för den inre marknaden vad gäller fasta och mobila nät 

och tjänster samt deras användare, inbegripet vilka lösningar du vill se, 

iii) den aktuella utvecklingen inom nätverksutbyggnad (lokala/regionala nätverk, 

4G/5G, marknadskoncentration), och 

iv) Berecs framtida roll? 

i) Jag tror att konkurrensen fungerar i synergi med anslutbarhet och de investeringsbehov som 

är kopplade till det. Konkurrens leder till investeringar och bidrar på så sätt till att nå 

anslutbarhetsmålen för Europa. Den aktuella prioriteringen bör vara tillhandahållande av 

anslutbarhet utan begränsningar, grundat på infrastruktur för fast och mobilt 

höghastighetsbredband, som är en förutsättning för en digital inre marknad. Invånare i såväl 

städer som på landsbygden kommer alla att ha behov av mer och mer anslutbarhet till 

höghastighetsbredband.  

Jag är positivt inställd till politiska åtgärder som beaktar konkurrensens roll när det gäller att 

främja investeringar och därmed anslutbarhet i Europa. Vi bör se till att hålla oss på samma 

nivå som andra regioner i världen och säkerställa våra industriers konkurrenskraft, för de blir 

allt mer beroende av infrastrukturen för telekommunikation. 

Erfarenheten visar att förhandsregleringen av telekommunikationerna utgör en viktig 

konkurrensfaktor, inriktad på åtkomst, konkurrens genom infrastruktur och främjande av 

samfinansiering. Det sistnämnda är avgörande i landsbygdsområdena, som ligger långt efter 

och där kostnaden per hushåll oftast är högre. Om 76 % av européerna har tillgång till nästa 

generations nät, är det bara 40 % som har det i landsbygdsområdena. 

Användarnas val är också mycket viktigt. Det krävs en modernisering av de 

samhällsomfattande tjänsterna för att säkerställa en anslutbarhet som är överkomlig för alla, 

oavsett social situation. 
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ii) Telenätet bör utgöra en integrerad del av den inre marknaden eftersom de tjänster som är 

beroende av det tillhandahålls och är tillgängliga över gränserna. Leverantörerna av digitala 

tjänster bör kunna tillgodose efterfrågan på europeisk nivå, inte bara på nationell nivå. Syftet 

med den nya kodexen för elektronisk kommunikation är att hantera dessa problem. Jag ska gå 

in på de mest akuta av dem. 

För de fasta näten består det främsta problemet i att garantera att de lagstadgade kraven endast 

tillämpas när de kan lösa ett verkligt konkurrensproblem som är till men för användarna. Det 

handlar alltså om att också erbjuda proportionerliga och förutsägbara regler.  

När det gäller trådlösa nät måste man garantera åtkomst till spektrumet i rätt tid, under 

förutsägbara och varaktiga förhållanden som tar hänsyn till de ekonomiska utmaningar som 

utbyggnaden av den mycket täta nätinfrastrukturen för 5G-nätet innebär. Bättre 

investeringsvillkor går hand i hand med kraven i allmänhetens intresse, särskilt vad gäller 

täckningen och att tillhandahålla spektrumresurser till operatörerna. Jag är angelägen om att 

hitta en balans mellan medlemsstaternas berättigade farhågor och företagens och de enskildas 

behov att få bättre samordning av vissa aspekter av spektrumförvaltningen.  

När det gäller fasta och mobila kommunikationstjänster och användarna av dem finns det två 

stora utmaningar: För det första att säkerställa effektivt skydd för användarna av alla 

kommunikationstjänster, oavsett vilken teknik tjänsterna bygger på. Det är väsentligt när det 

gäller säkerhet och sekretess för den elektroniska kommunikationen. För det andra måste vi 

anta reglerna om konsumentskydd för den tekniska utvecklingen och utvecklingen inom 

handeln.  

 iii) Det är ett faktum att anslutbarheten har förbättrats i EU men det räcker ännu inte för att 

tillgodose de framtida behoven vad gäller hastighet, tjänstekvalitet och tillförlitlighet för 

anslutningarna så som de definieras i målen för strategin ”Towards a European Gigabit 

Society” till 2025. 

Medlemsstaterna bör fördubbla sina ansträngningar, och de bör börja med att se över sina 

nationella och regionala planer för utbyggnaden av höghastighetsbredband för att nå målen 

för 2025.  

Trots de förväntade insatserna från privata aktörer tyder de aktuella uppskattningarna på att 

ytterligare 155 miljarder euro i privata och offentliga investeringar kommer att behövas för att 

nå målen till 2025. Det är därför som bestämmelserna för telekommunikationer har 

moderniserats för att ge den rättsliga förutsägbarhet som krävs för planeringen av långsiktiga 

investeringar. Det är i detta avseende mycket viktigt att de nya reglerna kan antas så snart som 

möjligt så att den nödvändiga grunden för rättssäkerhet för investerarna skapas. 

Strukturfonderna, Europeiska fonden för strategiska investeringar och Fonden för ett 

sammanlänkat Europa har redan mobiliserats – det är viktigt att vi visar oss kreativa och ökar 

vårt bidrag. Kommissionen ska göra en avvägning av dessa olika delar vid förberedelsen av 

nästa programperiod. Jag räknar med ert stöd för att säkerställa tillräckliga budgetmedel för 

att förverkliga våra gemensamma ambitioner för EU. 

iv) Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) har 

bidragit stort till satsningarna att utveckla en verklig digital inre marknad för 

telekommunikation. Dess roll är avgörande om vi ska få ett harmoniserat regelverk. Berec har 

uppmanats att spela en större roll på områden som nätneutralitet och roaming. 

Även Europaparlamentet har, i sin resolution ”Vägen mot en rättsakt för den digitala inre 

marknaden” av den 19 januari 2016, erkänt den viktiga uppgift som Berec har i fastställandet 

av en strategisk europeisk vision för elektronisk kommunikation. Europaparlamentet har 
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särskilt uppmanat kommissionen att öka integreringen av den digitala inre marknaden och 

samtidigt se till att en effektivare institutionell ram inrättas som förstärker Berecs roll, 

kapacitet och beslutsprocess, och dess ekonomiska och mänskliga resurser och förbättrar dess 

struktur. Det är målet för kommissionens förslag och jag kommer tillsammans med 

medlagstiftarna försöka hitta bästa möjliga lösning.  

5. Samarbete/kontroll 

Hur kommer du, som kommissionsledamot med ansvar för den digitala ekonomin och 

det digitala samhället, att säkra samordningen med de vice ordförande vars team ditt 

politikområde tillhör och med övriga kommissionsledamöter i dina projektgrupper, och 

hur kommer du att bidra till det produktiva partnerskapet med utskottet för 

industrifrågor, forskning och energi? Framför allt, vilka åtgärder kommer du att vidta 

för att underlätta parlamentsutskottet ITRE:s kontroll av lagstiftnings- och icke-

lagstiftningsförfaranden (däribland utarbetande av lagstiftningsakter, delegerade akter 

och genomförandetakter) och av deras genomförande? 

Med en politiskt strategisk och mångsidig portfölj, som omfattar flera vice ordförandes och 

kommissionsledamöters arbete, är samordning inte en valmöjlighet – det är ett absolut måste. 

Under hela min mandatperiod kommer jag att ha ett nära samarbete med alla mina 

kommissionärskollegor, en fördjupad samverkan med parlamentsledamöterna, parlamentets 

utskott och ministerrådet, och en konstruktiv dialog med medborgarna, det civila samhället 

och alla andra berörda parter.  

Jag kommer att ha ett nära samarbete med vice ordföranden med ansvar för den digitala inre 

marknaden för att genomföra de pågående förslagen, följa upp den senaste halvtidsöversynen 

av strategin för den digitala inre marknaden och utarbeta nya förslag för att fullborda denna 

marknad. Tillsammans med den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik, 

vice ordföranden med ansvar för den digitala inre marknaden och kommissionären med 

ansvar för säkerhetsunionen kommer jag att arbeta på åtgärder som ska göra EU säkrare och 

tillförlitligare på nätet, och utnyttja min erfarenhet av dessa frågor från utskotten LIBE och 

AFET. 

Jag kommer att bidra till projektgruppen som leds av vice ordföranden med ansvar för 

sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft för att skapa gynnsamma villkor 

som kan stimulera till privata och offentliga investeringar. Jag kommer att ha ett nära 

samarbete med förste vice ordföranden för att stödja yttrandefriheten, informationsfriheten 

och mediernas mångfald och ett mångfasetterat och öppet internet. I alla dessa aspekter 

kommer kommissionsledamoten med ansvar för budget och personal att vara en värdefull 

partner. 

Genom mitt nära samarbete med kommissionsledamoten med ansvar för utbildning, kultur, 

ungdomsfrågor och idrott ska jag kunna stödja utvecklingen av de europeiska branscherna för 

media, innehåll och skapande verksamhet. Jag ser fram emot att samarbeta med 

kommissionsledamoten med ansvar för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet 

på arbetsmarknaden, kommissionsledamoten med ansvar för utbildning, kultur, 

ungdomsfrågor och idrott och kommissionsledamoten med ansvar för rättsliga frågor, 

konsumentfrågor och jämställdhet för att öka och främja digital kompetens och fortbildning.  

Jag fäster stor vikt vid dialog och samarbete med Europaparlamentet – den institution som 

säkerställer den nödvändiga demokratiska kontroll som krävs i den europeiska institutionella 

triangeln. Jag kommer att fortsätta att vara lyhörd för era förväntningar och speciella 

önskningar på de områden som jag ska ha ansvar för. Jag räknar med er och ert stöd för att 
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förverkliga våra mål, i en öppen anda präglad av dialog, för att försvara och främja de 

europeiska medborgarnas intressen. 

6. Portfölj 

Enligt artikel 167.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska kulturella 

aspekter integreras i EU:s beslutsfattande. Vidare understryker den portfölj som du 

tilldelats uttryckligen behovet av att garantera och främja kulturell och språklig 

mångfald. Hur kommer du att se till att kultur tas i beaktande i den politik och de 

åtgärder du avser att genomföra? Hur kommer du att se till att den kulturella och 

kreativa sektorns specifika behov och egenskaper, särskilt den kulturella och kreativa 

innehållsproduktionen och konsumtionen, beaktas i den digitala ekonomin? Vilka 

ansträngningar kommer du att göra för att öka EU:s ekonomiska stöd, genom bland 

annat Efsi, för den kulturella och kreativa sektorn, särskilt för den audiovisuella sektorn 

och filmbranschen? Du är ansvarig för delprogrammet Media inom Kreativa Europa. 

Hur bedömer du Kreativa Europas resultat i allmänhet och delprogrammet Media 

specifikt? Vilka förändringar tycker du är viktiga inför nästa programgeneration? 

Kulturell och skapande verksamhet är en stor tillgång för vår ekonomi. Inom ramen för 

Kreativa Europa är delprogrammet Media det främsta programmet inom mitt ansvarsområde 

som riktar sig till kreativt och kulturellt audiovisuellt innehåll. Det uppfyller två huvudmål: att 

skydda den kulturella mångfalden och att öka den ekonomiska konkurrenskraften inom 

sektorn. Målen kompletterar varandra: mångfalden i våra kulturer inspirerar till hög kvalitet i 

verken samtidigt som det krävs en effektiv industri för att framställa och distribuera dem på 

EU-nivå. Programmet Horisont 2020 omfattar också en kulturdel och den digitala tekniken 

utgör en fantastisk potential på kulturområdet. 

* 

Jag förbinder mig att verka för samstämmighet mellan våra instrument för stöd till kulturell 

och kreativ verksamhet och vår lagstiftning. Hit hör följande: 

 Programmet Media som ska stödja framställningen av audiovisuellt innehåll och 

distributionen av det inom EU. 

 Slutförandet av förhandlingen om direktivet om upphovsrätt. Med direktivet införs 

bland annat skyldigheter för vissa webbplatser där användarna kan ladda ner 

upphovsrättsskyddat innehåll och som har blivit viktiga kanaler för spridning av 

innehåll. Direktivet innehåller också bestämmelser som syftar till att förbättra 

öppenheten och balansen i relationerna mellan upphovsmän och deras avtalspartner. 

 Slutförandet av förhandlingen om direktivet om audiovisuella tjänster vars syfte är att 

öka produktionen och distributionen av europeiska verk, särskilt när det gäller 

spridning via beställningstjänster (video on demand) med exempelvis minimikvoter av 

och en skyldighet att framhålla europeiska produkter. 

* 

Jag anser att tillgången till finansiering är grundläggande för den kreativa och kulturella 

sektorn som har svårt att få privata investeringar. Under 2016 lanserade kommissionen, inom 

ramen för programmet Kreativa Europa, ett nyskapande finansieringsinstrument – en 

garantimöjlighet – med en budget på 120 miljoner euro för 2016–2020. Syftet är att underlätta 

för små och medelstora företag inom kultur och kreativ verksamhet att få tillgång till 

finansiering, och att förbättra finansinstitutens kapacitet att göra en riskbedömning.  
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Denna garantimöjlighet borde mycket snart kunna bevilja de första lånen till förmån för små 

och medelstora företag.  

Under 2016 firades programmet Medias 25-årsjubileum, något som nu är synonymt med 

konstnärlig kvalitet och kreativitet.  

Ett antal konkreta åtgärder som har finansierats bland annat genom programmet Media, följer 

med våra lagförslag. Syftet med dessa åtgärder är att underlätta tillgången till och visningen 

av europeiska verk på internet. Jag ska bemöda mig om att genomföra dem parallellt med 

förhandlingarna om lagtexterna. 

I december 2017 ska jag presentera en halvtidsutvärderingsrapport om programmet Kreativa 

Europa för parlamentet och rådet, inklusive programmet Media, liksom rekommendationer för 

framtiden. 

Resultaten är uppmuntrande: Ett mycket bra finansiellt genomförande, 400 filmer per år har 

distribuerats i andra europeiska länder och ett nät med 1 000 europeiska biografer i 33 länder 

som visar en stor andel europeiska filmer bland dem som inte är inhemska.  

7. Prioriteringar 

Du är ansvarig för att hjälpa till att leverera en framgångsrik europeisk medie- och 

innehållsindustri som når nya publikgrupper och tar vara på potentialen i den digitala 

miljön. Ett antal lagstiftnings- och icke-lagstiftningsinitiativ har redan lagts fram, som 

är specifikt utformade för att uppdatera medielagstiftningen och modernisera 

upphovsrätten. Vad skulle du vilja se för resultat från dessa initiativ för att de ska 

kunna bedömas som framgångsrika? Har du planerat för andra initiativ för att 

ytterligare stimulera medie- och innehållssektorn och förbättra allmänhetens tillgång till 

kulturellt innehåll, särskilt audiovisuellt innehåll? Har du planerat för andra initiativ 

för att ytterligare stimulera medie- och innehållssektorn och förbättra allmänhetens 

tillgång till kulturellt innehåll, särskilt audiovisuellt innehåll? Planerar du ytterligare 

initiativ för att skydda minderåriga från skadligt innehåll? Vilka lagstiftningsförslag 

har du för avsikt att lägga fram och när, med tanke på att slutet av valperioden kommer 

att innebära en viss oregelbundenhet? En viktig faktor för en framgångsrik digital 

ekonomi är en välutbildad digital personalstyrka. Hur tror du att EU kan bidra till att 

överbrygga det nuvarande gapet inom digital kompetens? Vilka ytterligare initiativ tror 

du skulle kunna bidra till att öka den digitala kompetensen i EU, med utgångspunkt i 

”En ny kompetensagenda för Europa” och initiativ såsom koalitionen för digital 

kompetens? 

Jag ska satsa helhjärtat och aktivt på att, utifrån de pågående diskussionerna i 

Europaparlamentet och i rådet, se till att de föreslagna reformerna, bland annat om 

upphovsrätt och audiovisuella bestämmelser, snabbt kan antas och att de uppfyller målen som 

vi har fastställt. 

Reformen av bestämmelserna om upphovsrätt som kommissionen föreslog i september 

2016 är viktig för att anpassa de befintliga reglerna till digital teknik och nya former för 

tillgång till innehåll. Jag anser att det är väsentligt att behålla den ambition som uttrycks för 

alla dessa frågor: urval och tillgång till innehåll på internet, modernisering av bestämmelserna 

på områdena forskning, utbildning och inkludering av personer med funktionsnedsättning 

samt rättvisare bestämmelser så att marknaden för upphovsrätt kan fungera bättre. Initiativen 

om portabilitet för innehållstjänster på internet och gränsöverskridande tillgång till 

radio- och TV-program skulle bland annat underlätta tillgången till kulturellt innehåll, 

särskilt audiovisuellt sådant. 
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Förslaget till ändring av direktivet om audiovisuella medietjänster håller på att granskas 

av Europaparlamentet och rådet. Jag hoppas nå fram till ett snabbt antagande av en balanserad 

text som på ett enhetligt sätt täcker de nya aktörerna, som gör det möjligt att effektivt skydda 

TV-tittare och användare av audiovisuellt innehåll och öka konkurrensen inom den europeiska 

audiovisuella sektorn. Kommissionens förlag syftar framför allt till att underlätta tillgången 

till audiovisuellt innehåll genom att skärpa skyldigheterna för beställningstjänster (video on 

demand) så att de främjar europeiska verk. 

* 

Minderåriga som tittar allt mer på audiovisuellt innehåll från beställningstjänster bör vara 

skyddade på samma sätt som när de tittar på TV. Därför kommer jag att försvara de 

föreslagna åtgärderna för skydd av minderåriga inom ramen för ändringen av direktivet om 

audiovisuella medietjänster.  

Jag kommer att fortsätta mitt engagemang i ”Safer Internet Centres” för att göra internet 

säkrare för våra barn. Jag räknar med att öka vårt samarbete med sammanslutningen för skydd 

av minderåriga på internet för att med hjälp av självreglering förbättra internetmiljön för 

barnen, både vad gäller innehåll och skadligt beteende online (till exempel nättrakasserier). 

* 

Övergången till digital teknik innebär, precis som tidigare tekniska framsteg, enorma 

produktivitetsvinster. Den innebär dock även konsekvenser för samhället, särskilt på 

arbetsmarknaden. Vissa jobb kommer att försvinna, andra kommer att skapas och de allra 

flesta kommer att förändras. Det är nödvändigt att följa med i den digitala övergången, i första 

hand genom att ge alla medborgare möjlighet att få den digitala kompetens som gör att de kan 

anpassa sig till de förändringar som redan har inletts. 

Inom ramen för ”En ny kompetensagenda för Europa” har kommissionen uppmanat 

medlemsstaterna att utarbeta nationella strategier för utvecklingen av digitala färdigheter. 

Kommission har också lanserat ”Koalition för digital kompetens och digitala arbetstillfällen”. 

Tillsammans med Europaparlamentet kommer jag att arbeta för att säkerställa samstämmighet 

mellan genomförandet av de nationella strategierna och de europiska initiativen. 

Jag stöder helhjärtat pilotprojektet ”Digital Opportunity scheme for internships” vars 

syfte är att ge nyutexaminerade och studenter yrkeserfarenhet på det digitala området i en 

annan medlemstat. Ett sådant pilotprojekt kan komma att utvidgas för att ge fler 

nyutexaminerade möjlighet att få praktisk erfarenhet på det digitala området. 

8. Nuläget 

Behovet av att garantera högkvalitativa och oberoende medier står för närvarande högt 

upp på den politiska agendan. Samtidigt finns det ett samförstånd om att mer bör göras 

för att ge EU-medborgarna informativ och opartisk bevakning av EU-frågor. Hur tror 

du att EU kan bidra till att stödja denna högkvalitativa, oberoende nyhetsbevakning av 

EU-frågor via olika mediekanaler och särskilt med hjälp av nya medier och ny teknik? 

Du har fått i uppgift att främja en hållbar affärsmodell för Euronews. Hur tänker du 

hantera detta? Och hur passar Euronews in i det bredare uppdraget att tillhandahålla 

oberoende nyhetsbevakning av EU-frågor? Vilka andra initiativ har du för avsikt att 

främja och stödja? Du har också fått i uppdrag att undersöka hur EU kan hjälpa till att 

skydda medborgarna från ”falska nyheter”, särskilt via webbplattformar. Hur ska du 

hitta den rätta balansen mellan å ena sidan den roll som webbplattformar spelar för att 

ge medborgare och konsumenter tillgång till medier och kulturellt innehåll och å andra 

sidan behovet av att tillhandahålla en sund rättslig ram för dem? 
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Bevakningen av EU-frågor görs allt mer ur en nationell eller regional synvinkel. Den senaste 

Eurobarometern visade att endast 38 % av européerna känner sig ”välinformerade” när det 

gäller EU-frågor. Jag anser att en oberoende journalistik av hög kvalitet som bevakar EU-

frågor är mycket viktig för de enskilda och för det demokratiska europeiska offentliga 

rummet.  

Budgetmyndigheten har stöttat denna vision i budgetposten för multimedieåtgärder. Syftet 

med dessa åtgärder är att förstärka bevakningen av EU-frågor i ett Europaomfattande 

perspektiv, dvs. bortom det nationella perspektivet, så att medborgarna kan få tillfälle att 

engagera sig i EU-politiken.  

Även om resurserna är blygsamma jämfört med dem i medlemsstaterna eller i privata sektorn 

har kommissionen försökt maximera effekten genom att stödja de format som medborgarna 

uppskattar mest: 

 TV: med stöd av den Europaomfattande kanalen Euronews. 

 Radio: med finansiering av radionätet Euranet Plus. 

 Ny teknik: med stöd till produktion av innehåll på internet grundat på datajournalistik. 

Två grupper av medier har valts ut. Detta har för första gången möjliggjort ett samarbete 

mellan den tyska nyhetsbyrån DPA, den franska byrån AFP och den italienska byrån 

ANSA.  

* 

Jag har fått ansvar för att ”utveckla och främja en hållbar företagsform för Euronews, bland 

annat genom att fortsätta att utveckla dess public service-uppdrag, hjälpa till att hitta nya 

partner och bättre utnyttja digital överföringsteknik, med full respekt för Euronews 

redaktionella oberoende”.  

Kommissionen har stöttat Euronews sedan lanseringen 1993. 2010 gav kommissionen 

Euronews ett allmännyttigt uppdrag för unionen eftersom Euronews var den enda kanalen 

som bevakade EU-frågor i ett perspektiv som går utanför de europeiska nationerna. Man har 

därför beslutat att sluta ett partnerskapsavtal och ett stabilt samarbetsavtal för finansieringen.  

Europaparlamentet har flera gånger begärt att stödet till Euronews ska fortsätta och ökas för 

att säkerställa dess flerspråkighet och dess roll i att skapa ett europeiskt offentligt rum inom 

ramen för EU:s kulturella diplomati. De olika utvärderingar som har gjorts sedan 2009 har 

kommit till slutsatsen att kanalen fullgör dessa uppdrag. 

Euronews har nyligen infört en omfattande strategi för att anpassa sin produktions- och 

distributionsmodell till de nya trenderna på marknaden. Kommissionen följer detta på nära 

håll för att försäkra sig om att Euronews fortfarande utför sitt tidigare uppdrag och för att 

bedöma hur kommissionens åtgärder kan bli effektivare. 

Kommissionen undertecknade i februari 2017 ett nytt ramavtal för partnerskap med 

Euronews, vilket gäller i fyra år. Detta avtal innebär att vi kan finansiera program som handlar 

om EU-frågor och vi kan också stödja kanalens flerspråkighetspolicy.  

Kommissionen har förbundit sig att skydda den språkliga mångfalden hos Euronews. På 

samma gång planeras inom de närmaste åren en satsning för att anpassa kanalen till publikens 

nya vanor och till den tekniska utvecklingen. Två språkversioner av Euronews som 

finansieras av EU, arabiska och farsi, har redan blivit digitala. Den senaste 

resultatgranskningen 2016 tyder på en stark potential för en sådan övergång. 

När det gäller avtalet med NBC har, efter vad jag har hört, detta avtal slutligen validerats efter 

månader av förhandlingar mellan Euronews olika aktieägare. Som ni vet är Euronews ett 
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privat företag och är därför fritt att fatta sina egna strategiska beslut. Men kommissionen har, 

som viktig partner till kanalen, krävt vissa garantier från Euronews sida och har åtagit sig att 

analysera vilka eventuella effekter avtalet mellan NBC och Euronews kan få för 

partnerskapet.  

Kommissionen skulle kunna dra sig ur partnerskapsavtalet om garantierna inte följs. Under 

min mandatperiod ska jag på nära håll följa genomförandet av avtalet och samarbetsvillkoren 

med Euronews, för att försäkra mig om mervärdet i vårt handlande.  

Budgeten för multimedieåtgärder har minskat kraftigt (~ 20 %) i den nuvarande fleråriga 

budgetramen (2014–2020). Denna förändring sätter press inför framtiden. Kommissionen har 

dock, med stöd från Europaparlamentet, under de senaste åren lyckats bibehålla den 

budgetsmässiga stabiliteten för åtgärder vad gäller Euronews, liksom kontinuiteten i 

radionäten Euranet Plus. 

I finansieringsbeslutet för 2017 förutses en ny subventioneringsram för Euranet Plus, för att 

möjliggöra produktion av radioprogram under de kommande två åren (mitten 2017 till mitten 

2019). Denna subvention kommer att vara mindre än i det föregående avtalet på grund av 

budgetåtstramningar, men målet att stärka samarbetet mellan de nationella och regionala 

europeiska radiostationerna finns kvar.  

* 

När det gäller ”falska nyheter” lägger kommissionen tonvikten på effektiva och frivilliga 

åtgärder och självreglering, men även på riktade lagstiftningsåtgärder.  

Förutom de bestämmelser som föreslås inom ramen för ändringen av direktivet om 

audiovisuella medietjänster för att skärpa kampen mot hatpropaganda, kommer jag att lägga 

fram ytterligare åtgärder för att uppmuntra till fler proaktiva åtgärder från webbplattformar 

och sociala medier. En annan del i våra åtgärder består i att tillsammans med EU:s 

utrikesrepresentant förstärka vår strategiska kommunikation för att motverka desinformation 

utanför unionen. 

På politisk nivå omfattar våra metoder för att bekämpa falska nyheter flera delar: 

 Kontroll av innehållet i ”falska nyheter”: Kommissionen använder en del av 

finansieringen för forskning och innovation till att ta fram verktyg som kan hjälpa 

operatörerna att identifiera och kontrollera innehåll som sprids på internet, inklusive 

olagligt och skadligt innehåll. 

 Kommissionen har också en konstruktiv dialog med de främsta nätoperatörerna i 

sociala medier för att övervaka vilka framsteg som görs för att lösa problem som 

”falska nyheter”. Det sker också genom pressmöten, till exempel faktakontroll, 

och/eller initiativ i syfte att förbättra mediekunskapen bland användarna.  

 Mediekunskap: Vårt arbete omfattar ett proaktivt samarbete med de främsta 

plattformarna för sociala medier, inklusive Facebook, Google och Twitter, och med 

experter på mediekunskap i hela Europa.  

 Dialog med medlemsstaterna: Målet är att inrätta expertgrupp inom sociala nätverk i 

medlemsstaterna för att identifiera god praxis och diskutera lösningar, dela 

forskningsresultat och hjälpas åt att hitta harmoniserade metoder. 

 


