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1.         Splošna usposobljenost, zavezanost za Evropo in osebna neodvisnost 

Kateri vidiki vaših osebnih kvalifikacij in izkušenj so še posebej pomembni za prevzem 

funkcije komisarja in promocijo splošnega evropskega interesa, zlasti na področju, za 

katerega bi bili odgovorni? Kaj vas motivira? Kako boste prispevali k uveljavitvi 

strateškega programa Komisije? 

Kako lahko Evropskemu parlamentu zajamčite svojo neodvisnost in kako bi zagotovili, 

da vaše pretekle, sedanje in bodoče dejavnosti ne bodo vzbujale dvoma o opravljanju 

vaših zadolžitev v okviru Komisije? 

Danes, dve leti po uvedbi strategije za enotni digitalni trg, Unija sprejema ukrepe, s katerimi 

odgovarja na enega največjih izzivov: spremeniti digitalizacijo v priložnost za naše evropsko 

gospodarstvo in družbe. Tega se moramo zavedati in še naprej vlagati v naše uspehe in naš 

potencial, pri tem pa uporabiti inovativne instrumente za obvladovanje novih razmerij in 

izzivov. V središču naših politik morajo biti interesi naših državljanov. Samo z rednim 

dialogom in večjim sodelovanjem z vsemi zainteresiranimi stranmi bomo lahko današnje 

digitalne ovire spremenili v priložnosti, ki nam bodo omogočile zastopati naše vrednote in 

načela. 

  

Enotni digitalni trg je ena od desetih prednostnih nalog predsednika Junckerja. V skladu s 

temi prednostnimi nalogami si bom prizadevala za dokončanje enotnega digitalnega trga, pri 

čemer bosta glavna cilja prispevati k rasti in naložbam ter zaščititi interese in pravice 

državljanov. To zahteva tudi hiter in odločen odziv na nujne izzive, ki jih prinašajo nenehen 

tehnološki razvoj, njegova uporaba ter zloraba, kot so kibernetski napadi.  

  

Pri iskanju rešitev bom uporabila inovativni način dela, pri katerem bom črpala iz svojih 

dosedanjih izkušenj, ki sem jih pridobila kot raziskovalka v okviru dveh evropskih projektov 

(EQUAL in PARENEL). To delo mi je dejansko omogočilo razumeti, kako zelo je 

pomembno podpirati, tudi finančno, znanstvene raziskave za združevanje podatkov in virov, s 

čimer se bo Evropa zavihtela v sam vrh tehnološkega in znanstvenega napredka ter tako 
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potrdila evropsko odličnost. Kot evropski oblikovalci politike imamo dolžnost, da ukrepamo, 

in zavezujem se, da bom uvedla vse potrebne instrumente in ukrepe za doseganje tega cilja.   

  

Poleg tega sem se kot mlada 30-letna izvoljena poslanka Evropskega parlamenta zavedala, 

kakšno srečo in priložnost imam, da lahko razvijam svojo evropsko vizijo in zavezanost. 

Interesi državljanov imajo že od vsega začetka prednost pri mojem delu. Področja, na katerih 

sem delala, so mi še dodatno potrdila vrednost raziskav in uporabe načela skladnosti med našo 

notranjo in zunanjo politiko. Ta skladnost bi nas morala voditi pri vsem, kar delamo. 

  

Na digitalnem področju imamo opraviti s številnimi vsebinami, za katere je treba razviti in 

uvesti javne politike, ki bodo skladne z digitalno agendo in naložbenim načrtom, socialnim 

stebrom, energetsko unijo in podnebjem ter ekonomsko in monetarno unijo. Pri tem 

sodelujejo številni odbori Evropskega parlamenta, ki obravnavajo tako različne izzive, kot so 

varnost naših državljanov ter temeljne pravice in svoboščine (LIBE), vloga žensk v 

informacijskih in komunikacijskih tehnologijah in gospodarstvu (FEMM), dostopnost 

interneta na podeželju in generacijski izzivi (AGRI) ali vloga Evrope v svetu (AFET), če 

naštejem le nekaj primerov. V času svojih poslanskih mandatov sem imela priložnost dejavno 

prispevati k temu delu. Zavezujem se, da bom v prihodnosti spodbujala celostni pristop, v 

središču katerega bodo državljani.  

  

Vsi ti vidiki so del delovnega področja in računam, da jih bom uresničila v sodelovanju s 

podpredsednikom Ansipom in komisarji zadevne projektne skupine. S svojim načinom dela, 

ki temelji na dialogu, sodelovanju in kompromisu, nameravam doseči konkretne rezultate za 

državljane. Ta način dela bom uporabljala tudi kot komisarka na področjih politik, za katere 

bom zadolžena.  

  

V okviru tega je zame najpomembnejša vloga Evropskega parlamenta, enakopravnega 

sozakonodajalca s Svetom in glavnega posrednika interesov državljanov. Računam na 

podporo poslancev Evropskega parlamenta in držav članic, da bomo skupaj dosegli naše cilje 

in zagotovili učinkovito izvajanje naših politik. 

  

Seveda sem vedno po črki in duhu upoštevala evropske pogodbe in dolžnost ravnanja v 

interesu Evropske unije. Odkar sem začela delati v Evropskem parlamentu, nisem imela 

nobene druge funkcije niti nisem opravljala nobene druge poklicne dejavnosti. V okviru svoje 

nove funkcije se zavezujem, da bom od nastopa mandata dosledno spoštovala dolžnosti 

neodvisnosti, preglednosti, nepristranskosti in razpoložljivosti, kakor so opredeljene v 

odstavku 3 člena 17 Pogodbe o Evropski uniji in členu 245 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije. Delovala bom v skladu z etičnimi standardi, kakor so določeni v zgoraj navedenih 

členih in kodeksu ravnanja komisarjev.  

  

Poskrbela sem, da je izjava o interesih, določena v kodeksu ravnanja komisarjev, ustrezno 

izpolnjena in dostopna, prav tako se zavezujem, da jo bom v primeru sprememb posodobila in 

o tem takoj obvestila predsednika Komisije.  

  

Zavezujem se, da se bom izogibala vsem funkcijam ali situacijam, ki bi lahko povzročile 

dvom v mojo neodvisnost, nepristranskost in razpoložljivost v službi Komisije. Skrbno si bom 

prizadevala, da preprečim ali odpravim vsako situacijo, ki bi lahko povzročila nasprotje 

interesov pri izvajanju mojih nalog. 

 

2. Upravljanje delovnega področja in sodelovanje z Evropskim parlamentom 
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Kako bi ocenili vlogo, ki bi jo imeli kot član kolegija komisarjev? V zvezi s čim menite, 

da bi morali pred Parlamentom odgovarjati za svoje ravnanje in delo svojih oddelkov 

ter mu o tem poročati? 

Kaj ste še posebej pripravljeni obljubiti v zvezi z večjo preglednostjo, okrepljenim 

sodelovanjem in učinkovito nadaljnjo obravnavo stališč in zahtev Parlamenta glede 

zakonodajnih pobud? Ali ste v zvezi z načrtovanimi pobudami in tekočimi postopki 

pripravljeni Parlamentu posredovati enakovredne informacije in dokumente kot Svetu? 

Predsednik Juncker je Evropejcem obljubil enotni digitalni trg, pri tem pa naj bi postala 

priprava politik Komisije na vsaki stopnji preglednejša, kar je predpogoj za povečanje naše 

javne legitimnosti na evropski ravni. Z medinstitucionalnim sporazumom o boljši pripravi 

zakonodaje je postal ta cilj odprtosti standard pri vseh delovnih postopkih Komisije. Tudi 

sama bom to spoštovala in poskrbela, da se bo odražalo tudi v mojem načinu vodenja. 

Izbrati nameravam kakovostne politične pobude ter vanje že od samega začetka vključiti 

komisarje v zadevnih projektnih skupinah, oblikovanih na začetku mandata te Komisije, da se 

zagotovi upoštevanje vseh različnih pogledov in najboljše možno ravnovesje v naših 

predlogih. Te vidike bom upoštevala pri svojem vsakodnevnem delu, da bi: i) omogočila 

poglobljeno sodelovanje Parlamenta in Sveta pri začenjanju, razvijanju in izvajanju javnih 

politik; ii) bilo to sodelovanje odprto, pregledno, konstruktivno in učinkovito z namenom 

zagotoviti najboljši možni rezultat; iii) zagotovila, da parlamentarni odbori sočasno in 

enakopravno s Svetom sodelujejo pri vseh glavnih dogodkih. 

Konkretno to pomeni, da potrjujem svojo zavezanost spodbujanju rednega in poglobljenega 

dialoga z Evropskim parlamentom na vsaki stopnji zakonodajnega postopka, zlasti s 

parlamentarnimi odbori ITRE, IMCO, JURI, CULT in LIBE, ki že obravnavajo predloge, ki 

jih je predstavila Komisija.  

Prav tako se zavezujem, da bom izkoristila vse razpoložljive politične priložnosti za ponovno 

potrditev pomembnosti izvajanja visokokakovostnih analiz učinka in javnih posvetovanj, brez 

katerih obstaja tveganje, da bo politična analiza na evropski ravni izkrivljena. 

3. Prednostne naloge 

Katere so najpomembnejše prednostne naloge, ki jih želite izpolniti na predlaganem 

delovnem področju, s poudarkom na delovnih mestih, rasti, naložbah in 

konkurenčnosti? Kakšen časovni okvir predvidevate za doseganje teh nalog? Kako 

nameravate omogočiti pripravo in sprejetje zakonodajnih predlogov za dokončno 

vzpostavitev enotnega digitalnega trga? Kaj nameravate storiti za zagotavljanje 

kibernetske varnosti v Evropi? Kako boste vi osebno zagotovili najvišje možne 

strokovne in etične standarde, visoko kakovost zakonodajnih predlogov, popolno 

preglednost lobiranja pri vas in vaših službah ter dosledno in uravnoteženo 

posvetovanje z vsemi zainteresiranimi stranmi ob upoštevanju potrebe po temeljitih 

ocenah učinka? 

Namen enotnega digitalnega trga je zagotoviti, da bo digitalna revolucija vir rasti, 

zaposlovanja in konkurenčnosti v Evropi. Menim, da je treba v sedanjih političnih razmerah, 

ko pri nekaterih naših sodržavljanih prevladuje dvom ali celo nezaupanje do našega 

evropskega projekta, nujno podvojiti prizadevanja za uresničevanje političnih prednostnih 
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nalog, opredeljenih od leta 2014, in za hitro izvajanje napovedanih ukrepov, da zagotovimo 

čim hitrejše konkretne spremembe v življenju državljanov in v podjetjih.  

V čast mi je, da sem nominirana za hitro razvijajoče se delovno področje, ki mu 

sozakonodajalca namenjata precejšnjo politično pozornost. Kot je bilo napovedano maja 

2015, je Evropska komisija že predstavila 35 političnih pobud, od tega 21 zakonodajnih, z že 

oprijemljivimi rezultati. Na nekatere od njih se bom lahko oprla, da bi državljanom in 

podjetjem pokazala koristi naših politik: odprava maloprodajnih pribitkov za gostovanje, 

prenosljivost vsebin v Uniji, sprememba namena 700-megaherčnega frekvenčnega pasu za 

povezljivost zelo visoke hitrosti, pobuda „WiFi4EU“, namenjena nameščanju brezplačnih 

javnih dostopnih točk Wi-Fi v lokalnih skupnostih v vsej EU, in program avtorskih pravic, ki 

v Uniji izvaja Marakeško pogodbo, ki bo slepim in slabovidnim omogočila boljši dostop do 

knjig in objavljenih del  

Vendar pa je potrebnega še veliko dela za napredovanje drugih zakonodajnih zadev. S 

sozakonodajalcema moramo zlasti doseči politične dogovore o predlogih, povezanih z 

zakonikom o elektronskih komunikacijah, reformo avtorskih pravic, storitvami avdiovizualnih 

medijev in neupravičenim geografskim blokiranjem. Prepričana sem, da bomo lahko 

zahvaljujoč mojim izkušnjam v Evropskem parlamentu in okrepljenemu sodelovanju med 

Parlamentom in Svetom v tekočih zakonodajnih pogajanjih spoštovali časovni načrt, ki so ga 

sprejeli predsedniki Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Sveta.   

Kot je bilo napovedano pri vmesnem pregledu strategije za enotni digitalni trg, bom pripravila 

nove ciljno usmerjene pobude na področju kibernetske varnosti, pravičnih odnosov med 

platformami in podjetji, ki poslujejo na njih, proste čezmejne izmenjave neosebnih podatkov 

ter dostopnosti in ponovne uporabe podatkov javnega sektorja in podatkov, pridobljenih z 

javnimi sredstvi. 

Nujno je, da evropski mehanizem za preprečevanje kibernetskih napadov in boj proti njim 

postane bolj operativen, tudi zaradi zaščite evropskih institucij in političnega procesa. Zato 

bom do naslednjega septembra uvedla ponovni pregled strategije EU za kibernetsko varnost 

in predstavila predlog o novih nalogah Agencije Evropske unije za varnost omrežij in 

informacij, da se bomo bolje odzivali na nove izzive, ki jih prinašajo čedalje večja tveganja 

kibernetskih napadov. Komisija bo prav tako pripravila predloge o dodatnih ukrepih v zvezi s 

standardi kibernetske varnosti ter certificiranjem in označevanjem, da se poveča varnost 

povezanih naprav.  

Posebno pozornost bom namenila izzivom, ki jih digitalizacija prinaša naši evropski družbi in 

njenemu socialnemu modelu. Po eni strani moramo poskrbeti, da digitalne inovacije prinesejo 

kar največ koristi vsem našim državljanom ob spoštovanju evropskih demokratičnih in 

socialnih vrednot, po drugi pa je naša dolžnost, da državljanom in podjetjem pomagamo, da 

bodo uspešni v obdobju prehoda na digitalno gospodarstvo in družbo, zlasti z ukrepi na 

področju izobraževanja in usposabljanja ter boljšim sodelovanjem med nacionalnimi pristopi 

sistemov socialne varnosti. Sodobne, prožne in interoperabilne javne uprave in službe pa so 

tudi ključni element odprtega, učinkovitega in vključujočega digitalnega gospodarstva. V tem 

pogledu bom nadaljevala z razvojem ukrepov, ki se že izvajajo na področju interoperabilnosti, 

in uresničevala ambiciozen program za podporo digitalizaciji javnih uprav. 

Da bi bolje pripravili zakonodajno delo in olajšali sprejetje zakonodajnih predlogov v mesecih 

pred nami, se bom oprla na svoje izkušnje v Evropskem parlamentu, na svojo zmožnost 

sodelovanja z različnimi sogovorniki in na svojo sposobnost poslušanja in pogovarjanja, da 
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bom dejavno prispevala k skupinskemu delu v Komisiji, zlasti v projektni skupini „enotni 

digitalni trg“, ki ji predseduje podpredsednik Ansip. 

Jasno želim potrditi svojo namero, da bom pri pripravi prihodnjih ukrepov spoštovala najvišje 

kakovostne standarde, zlasti pri pripravi zakonodajnih predlogov ali proračunskih odhodkov. 

Zavezujem se, da bom dosledno spoštovala pravila iz okvirnega sporazuma o odnosih med 

Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo ter iz medinstitucionalnega sporazuma o boljši 

pripravi zakonodaje. To je ključno in odločilno za kakovost predlogov ter nazadnje tudi za 

izboljšanje kakovosti in legitimnosti predlogov in okrepitev podobe EU pri naših 

sodržavljanih. 

Posebno pozornost bom namenila poglobljenim ocenam učinka, ki omogočajo, da so predlogi 

Komisije bolje usmerjeni in umerjeni na podlagi poglobljene večdimenzionalne analize. Pri 

svojem delu v Evropskem parlamentu sem imela večkrat priložnost spoznati pomembnost 

dobre organizacije javnih posvetovanj, ki morajo biti odprta in dostopna tako, da se izboljšata 

kakovost in legitimnost predlogov pri evropskih državljanih. 

Kot zadnje, poskrbela bom, da bomo jaz ter moja ekipa in moje službe spoštovali visoke 

poklicne in etične standarde, ki so jih določile evropske institucije in na katerih temelji 

delovanje zaposlenih Komisije. Izjemno pomembna je zlasti preglednost dejavnosti lobistov – 

ne glede na to, ali so usmerjene name ali na moj kabinet in moje službe – da se pokaže odprta 

in nepristranska komunikacija z vsemi zainteresiranimi stranmi.   

4. Elektronska komunikacija 

Glede na sedanji pregled okvira za elektronske komunikacije, kakšni so vaši pogledi v 

zvezi z: 

(i) vlogo konkurence in naložb v tem sektorju, 

(ii) najpomembnejšimi težavami notranjega trga pri fiksnih in mobilnih omrežij ter 

v zvezi s storitvami in njihovimi uporabniki in katere so po vašem mnenju 

najprimernejše rešitve, 

(iii) trenutnim dogajanjem na področju izgradnje omrežja (lokalna/regionalna 

omrežja, 4G/5G, koncentracija na trgu) in 

(iv) prihodnjo vlogo BEREC? 

(i) Menim, da konkurenca deluje v sinergiji s povezljivostjo in s tem povezanimi potrebami 

po naložbah; konkurenca prinaša naložbe in tako prispeva k ciljem na področju povezljivosti 

za Evropo. Trenutna prioriteta mora biti zagotovitev dostopa do neomejene povezljivosti, ki 

temelji na fiksni in mobilni telefonski infrastrukturi zelo visoke hitrosti, kar je predpogoj za 

enotni digitalni trg. Evropejci tako v mestnih kot v podeželskih območjih čedalje bolj 

potrebujejo povezljivost zelo visoke hitrosti.   

Naklonjena sem političnim ukrepom, ki upoštevajo vlogo konkurence pri spodbujanju naložb 

in torej pri povezljivosti v Evropi. Poskrbeti moramo, da ne bomo zaostajali za drugimi 

svetovnimi regijami, in zagotoviti konkurenčnost naših industrijskih panog, ki so čedalje bolj 

odvisne od telekomunikacijskih infrastruktur. 
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Izkušnje kažejo, da je predhodna regulacija telekomunikacijskega sektorja pomemben 

dejavnik pri konkurenci, usmerjeni na dostop, konkurenci pri infrastrukturah ali spodbujanju 

sovlaganj. Slednje je ključnega pomena na podeželskih območjih, ki močno zaostajajo na tem 

področju in kjer so stroški na gospodinjstvo pogosto višji. Če ima 76 % Evropejcev dostop do 

omrežij naslednje generacije, jih ima na podeželju tak dostop samo 40 %. 

Tudi izbira uporabnikov je zelo pomembna: posodobitev univerzalne storitve je nujna, da se 

zagotovi cenovno dostopna povezljivost vsem državljanom, ne glede na njihove socialne 

razmere. 

(ii) Telekomunikacijska omrežja morajo biti sestavni del notranjega trga, saj se storitve, ki so 

odvisne od njih, zagotavljajo in so dostopne prek nacionalnih meja. Ponudniki digitalnih 

storitev morajo biti zmožni odgovoriti na povpraševanje na evropski ravni in ne le na 

nacionalni. Novi zakonik o elektronskih komunikacijah je namenjen reševanju teh problemov, 

tukaj bom omenila le najpomembnejše. 

Pri fiksnih omrežjih je glavni izziv zagotoviti, da se regulativne zahteve določijo samo, če so 

namenjene reševanju dejanskega problema konkurence, ki škodi uporabnikom. Gre torej tudi 

za to, da se zagotovijo sorazmerni in predvidljivi predpisi.  

Pri mobilnih omrežjih je treba zajamčiti pravočasen dostop do spektra pod predvidljivimi in 

trajnimi pogoji, ki upoštevajo finančni izziv, ki ga predstavlja uvajanje zelo gostih omrežij 

zelo visoke hitrosti 5G. Boljši pogoji za naložbe so povezani z zahtevami javnega interesa, 

zlasti na področju geografskega pokritja ali pri razpoložljivosti spektrskih virov za operaterje. 

Odločena sem poiskati ravnovesje med upravičenimi pomisleki držav članic in potrebo 

evropskih podjetij in državljanov, da bodo imeli koristi od boljšega usklajevanja določenih 

vidikov upravljanja spektra.  

Glede storitev fiksnih in mobilnih komunikacijskih omrežij in njihovih uporabnikov obstajata 

dva glavna izziva: prvič, zagotoviti učinkovito zaščito uporabnikov vseh komunikacijskih 

storitev ne glede na tehnologijo, na kateri temeljijo. To je ključno za varnost in zaupnost 

elektronskih komunikacij. Drugič, predpise za varstvo potrošnikov je treba prilagoditi 

tehnološkemu in trgovinskemu razvoju.  

 (iii) Dejstvo je, da se povezljivost v EU izboljšuje, vendar to še ne zadošča za odzivanje na 

prihodnje potrebe glede hitrosti, kakovosti storitve in zanesljivosti povezav, kot so 

opredeljene v ciljih strategije „Na poti k evropski gigabitni družbi“ za leto 2025. 

Države članice morajo podvojiti svoja prizadevanja, začenši s ponovnim pregledom 

nacionalnih ali regionalnih načrtov za širjenje omrežij zelo visoke hitrosti do leta 2025.  

Sedanje ocene kljub pričakovanim prizadevanjem zasebnih operaterjev kažejo, da bo za 

doseganje cilja do leta 2025 potrebnih za 155 milijard evrov dodatnih zasebnih in javnih 

naložb. Telekomunikacijski predpisi so bili posodobljeni prav zato, da izpolnijo to zahtevo, s 

čimer bi se zagotovila pravna predvidljivost, ki je potrebna za načrtovanje dolgoročnih 

naložb. Zato je ključno, da se novi predpisi sprejmejo čim prej, da se vlagateljem zagotovi 

pravna varnost, ki jo potrebujejo. 

Strukturni skladi, Evropski sklad za strateške naložbe in instrument za povezovanje Evrope se 

že uporabljajo: nujno je, da smo ustvarjalni in da okrepimo svoj prispevek. Komisija bo med 

pripravami za naslednje finančno načrtovanje uravnotežila te različne elemente. Računam na 
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vašo podporo, da bodo zagotovljena zadostna proračunska sredstva za uresničitev naših 

skupnih ambicij za Evropo. 

(iv) Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) je veliko prispeval k 

prizadevanjem za razvoj pravega enotnega telekomunikacijskega trga. Njegova vloga je 

ključna za zagotovitev usklajenega regulativnega pristopa. Pred kratkim mu je bila dodeljena 

pomembnejša vloga, in sicer na področjih, kot sta omrežna nevtralnost in gostovanje 

(„roaming“). 

Pomen vloge, ki jo ima ta organ pri opredelitvi evropske strateške vizije za elektronske 

komunikacije, je priznal tudi Evropski parlament v svoji resoluciji „Aktu za enotni digitalni 

trg naproti“ z dne 19. januarja 2016. Evropski parlament je Komisijo zlasti pozval k večji 

integriranosti enotnega digitalnega trga, pri čemer naj poskrbi, da bo vzpostavljen 

učinkovitejši institucionalni okvir, ki bo okrepil vlogo, zmogljivost in postopke odločanja 

BEREC ter njegove finančne in kadrovske vire, hkrati pa bo izboljšal tudi njegovo 

upravljavsko strukturo. To je cilj predloga Komisije in skupaj s sozakonodajalcema si bom 

prizadevala, da najdemo najboljšo možno rešitev.  

5. Sodelovanje/nadzor 

Kako boste kot komisarka, pristojna za digitalno gospodarstvo in družbo, zagotovili 

usklajevanje s podpredsedniki, pristojnimi za vaša področja politik, in z drugimi 

komisarji v vaši projektni skupini ter kako boste prispevali k produktivnemu 

partnerstvu z Odborom za industrijo, raziskave in energetiko? Katere ukrepe boste 

sprejeli, da bo odbor lažje izvajal nadzor nad zakonodajnimi in nezakonodajnimi 

postopki (vključno s pripravo zakonodajnih ter delegiranih in izvedbenih aktov) ter 

nadzor nad njihovim izvajanjem? 

Usklajevanje na delovnem področju, ki ima več politično strateških plati in je razdeljeno med 

več podpredsednikov in komisarjev, ni le izbira, temveč nuja. 

Med mandatom bom tesno sodelovala z vsemi svojimi kolegi komisarji ter si prizadevala za 

poglobljeno izmenjavo stališč s poslanci Evropskega parlamenta, parlamentarnimi odbori in 

Svetom ministrov ter za konstruktiven dialog z državljani, civilno družbo in vsemi drugimi 

zainteresiranimi stranmi.  

Tesno bom sodelovala s podpredsednikom za enotni digitalni trg, da se zaključijo predlogi v 

obravnavi, zagotovi odziv na vmesni pregled strategije za enotni digitalni trg in razvijejo novi 

predlogi za dokončanje tega trga. Skupaj z visoko predstavnico za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, podpredsednikom za enotni digitalni trg in komisarjem za varnostno unijo 

bom oblikovala ukrepe, ki bodo Evropo na spletu naredili varnejšo in zanesljivejšo. Pri tem se 

bom opirala na izkušnje, ki sem jih o teh vprašanjih pridobila v okviru odborov LIBE in 

AFET. 

Prispevala bom k delu projektne skupine, ki jo vodi podpredsednik za delovna mesta, rast, 

naložbe in konkurenco, z namenom ustvariti ugodne pogoje za spodbujanje javnih in zasebnih 

naložb. Tesno bom sodelovala s prvim podpredsednikom in podpirala svobodo izražanja in 

obveščanja, medijski pluralizem ter raznolikost in odprtost interneta. Pri vseh teh vidikih bo 

komisar za proračun in kadrovske službe dragocen partner. 
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Tesno bom sodelovala s komisarjem za izobraževanje, kulturo, mlade in šport, da se omogoči 

podpora razvoju evropskih medijskih industrij, vsebin in ustvarjalnosti. Veselim se že 

sodelovanja s komisarko za zaposlovanje, socialne zadeve, vključevanje in mobilnost 

delavcev, komisarjem za izobraževanje, kulturo, mlade in šport ter komisarko za pravosodje, 

potrošnike in enakost spolov, da bomo okrepili in spodbujali digitalne spretnosti in znanja ter 

nadaljevalno izobraževanje.  

Izrednega pomena zame je dialog in sodelovanje z Evropskim parlamentom, ki zagotavlja 

demokratični nadzor, potreben v okviru institucionalnega trikotnika EU. Še naprej bom znala 

prisluhniti vašim potrebam in posebnim željam na področjih v moji pristojnosti. Računam na 

vas in vašo podporo, da bomo lahko v duhu preglednosti in dialoga izpolnili cilje za zaščito in 

uveljavitev interesov evropskih državljanov. 

6. Delovno področje 

V skladu s členom 167(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije so kulturni vidiki 

vključeni v oblikovanje vseh politik EU. Poleg tega je na delovnem področju, ki vam je 

dodeljeno, izrecno poudarjena potreba po zagotavljanju in spodbujanju kulturne in 

jezikovne raznolikosti. Kako boste zagotovili, da bo kultura ustrezno upoštevana pri 

politikah in ukrepih, ki jih nameravate izvajati? Kako boste zagotovili, da bodo v 

digitalnem gospodarstvu upoštevane posebne potrebe in značilnosti kulturnega in 

ustvarjalnega sektorja, zlasti pri ustvarjanju in potrošnji kulturnih in ustvarjalnih 

vsebin? Na kakšen način si boste prizadevali za okrepitev finančne pomoči EU, tudi v 

okviru Evropskega sklada za strateške naložbe, kulturnemu in ustvarjalnemu sektorju, 

zlasti pa avdiovizualnemu in filmskemu sektorju? Pristojni ste za podprogram MEDIA 

v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Kako ocenjujete uspešnost programa na 

splošno in posebej uspešnost podprograma MEDIA? Katere morebitne spremembe se 

vam zdijo pomembne za naslednjo generacijo programa? 

Kulturne in ustvarjalne industrije so ključnega pomena za naše gospodarstvo. V okviru 

programa Ustvarjalna Evropa je glavni program v moji pristojnosti podprogram MEDIA, ki se 

nanaša na vsebino ustvarjalnih in kulturnih avdiovizualnih storitev. Podprogram ima dva 

glavna cilja: varstvo kulturne raznolikosti in povečanje gospodarske konkurenčnosti sektorja. 

Ta dva cilja se dopolnjujeta, saj raznolikost kultur navdihuje visoko kakovost naših del, 

uspešna industrija pa je potrebna za njihovo izvedbo in distribucijo na evropski ravni. 

Program Obzorje 2020 vključuje tudi področje kulture, pri čemer imajo digitalne tehnologije 

izreden potencial za širjenje kulture. 

* 

Zavezujem se, da bom zagotavljala skladnost naših instrumentov za podporo kulturnim in 

ustvarjalnim industrijam z našimi predpisi. To vključuje: 

 Program MEDIA, ki bo še naprej podpiral ustvarjanje avdiovizualnih vsebin in 

njihovo distribucijo znotraj Unije. 

 Zaključek pogajanj o direktivi o avtorskih pravicah. Direktiva zlasti uvaja obveznosti 

za nekatera spletišča za izmenjavo vsebin, ki bodo uporabnikom omogočala, da 

prenesejo avtorsko zaščitene vsebine, in ki so postala pomemben kanal za distribucijo 

vsebin. Vsebuje tudi ukrepe za izboljšanje preglednosti in ravnovesja v odnosih med 

ustvarjalci in pogodbenimi partnerji. 
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 Zaključek pogajanj o direktivi o avdiovizualnih medijskih storitvah, katere namen je 

okrepiti produkcijo in distribucijo evropskih del, zlasti kar zadeva njihovo distribucijo 

prek storitev videa na zahtevo (minimalna kvota in obveznost ustreznega pomena 

vsebine). 

* 

Menim, da je za ustvarjalni in kulturni sektor, ki se pri pridobitvi zasebnih naložb sooča s 

težavami, dostop do finančnih sredstev bistvenega pomena. Komisija je leta 2016 v okviru 

programa Ustvarjalna Evropa začela izvajati inovativni finančni instrument, t. i. jamstveni 

mehanizem, s proračunom v višini 120 milijonov EUR za obdobje 2016–2020, katerega 

namen je olajšati dostop do financiranja za mala in srednja podjetja v kulturnih in ustvarjalnih 

sektorjih ter izboljšati zmogljivost finančnih posrednikov, da ocenijo povezana tveganja.  

Iz tega jamstvenega mehanizma bodo kmalu odobrena prva posojila za mala in srednja 

podjetja.  

Leta 2016 je program MEDIA, ki je danes že sinonim za umetniško kakovost in ustvarjalnost, 

praznoval 25. obletnico.  

Poleg tega je našim zakonodajnim predlogom priložen sklop konkretnih ukrepov, ki se 

financirajo iz programa MEDIA in so namenjeni lajšanju dostopa do evropskih del na spletu 

in njihovega vrednotenja. Hkrati s pogajanjem o zakonodajnih besedilih si bom prizadevala 

tudi za njihovo izvajanje. 

Decembra 2017 bom Evropskemu parlamentu in Svetu predložila poročilo o vmesni oceni 

programa Ustvarjalna Evropa, vključno s programom MEDIA, ter priporočila za prihodnost. 

Rezultati so spodbudni: zelo dobro finančno izvrševanje, 400 filmov, ki so vsako leto 

distribuirani v druge evropske države in mreža 1 000 evropskih kinotek v 33 državah, ki 

predvajajo velik delež evropskih tako imenovanih „nenacionalnih“ filmov.  

7. Prednostne naloge 

Pristojni ste za zagotovitev uspešne evropske medijske industrije in industrije vsebin, ki 

bo dosegla nova občinstva in izkoristila potencial digitalnega okolja. Predložene so bile 

že številne zakonodajne in nezakonodajne pobude, katerih namen je zlasti posodobitev 

urejanja medijev in avtorskega prava. Kakšen naj bi bil rezultat teh pobud, če jih 

želimo označiti kot uspešne? Ali načrtujete še druge pobude za nadaljnje spodbujanje 

sektorja medijev in vsebin ter izboljšanje dostopa javnosti do kulturnih vsebin, zlasti 

avdiovizualnih? Ali načrtujete še druge pobude za nadaljnje spodbujanje sektorja 

medijev in vsebin ter izboljšanje dostopa javnosti do kulturnih vsebin, zlasti 

avdiovizualnih? Ali načrtujete nadaljnje pobude za zaščito mladoletnikov pred 

škodljivimi vsebinami? Katere zakonodajne predloge nameravate predložiti in kdaj, 

glede na to, da bo ob koncu parlamentarnega mandata delo do neke mere prekinjeno? 

Za uspešno digitalno gospodarstvo je bistvenega pomena dobro izobražena delovna sila. 

Kako lahko po vašem mnenju EU pomaga odpraviti pomanjkanje digitalnih spretnosti? 

Ob upoštevanju novega programa znanj in spretnosti za Evropo in pobud, kot je 

koalicija za digitalno pismenost in delovna mesta, katere dodatne pobude bi po vašem 

mnenju pripomogle k okrepitvi digitalnih spretnosti v vsej EU? 
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Upoštevajoč razgovore, ki trenutno potekajo v Evropskem parlamentu in Svetu, si bom 

aktivno prizadevala, da bodo predlagane reforme, zlasti o avtorskih pravicah in pravilih na 

avdiovizualnem področju, hitro sprejete in da bodo ustrezale ciljem, ki smo si jih zadali. 

Reforma pravil o avtorskih pravicah, ki jo je Komisija predlagala septembra 2016, je 

bistvenega pomena za prilagoditev obstoječih pravil digitalnim tehnologijam in novim 

oblikam dostopa do vsebin. Menim, da je ključnega pomena, da se ohranijo predlagani cilji za 

vse obravnavane teme: izbira in dostop do vsebin na spletu, modernizacija pravil na področju 

raziskav, izobraževanja in vključevanja invalidov, pravičnejša pravila za boljše delovanje trga 

avtorskih pravic. Pobude o prenosljivosti storitev spletnih vsebin in čezmejnem dostopu 

do radijskih in televizijskih programov bodo zlasti omogočile lažji dostop do kulturnih 

vsebin, predvsem avdiovizualnih. 

Predlog revizije direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah je trenutno v obravnavi v 

Evropskem parlamentu in Svetu. Upam na hitro sprejetje uravnoteženega besedila, ki celovito 

zajema nove akterje, omogoča učinkovito zaščito gledalcev in uporabnikov avdiovizualnih 

vsebin ter povečuje konkurenčnost evropskega avdiovizualnega sektorja. Namen predloga 

Komisije je zlasti olajšati dostop do avdiovizualnih vsebin s krepitvijo obveznosti storitev 

videa na zahtevo za promocijo evropskih del. 

* 

Mladoletnike, ki avdiovizualne vsebine vedno bolj gledajo prek storitev videa na zahtevo, je 

treba zaščititi na enak način kot pri televiziji. Zato bom zagovarjala predlagane ukrepe za 

zaščito mladoletnikov v okviru revizije direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah.  

Še naprej se bom zavzemala za centre za varnejši internet, da bo internet varnejši za naše 

otroke. Okrepiti nameravam sodelovanje z Zvezo za boljšo zaščito mladoletnikov na spletu, 

da se prek samoregulacije izboljša spletno okolje za otroke tako glede vsebine kot škodljivega 

vedenja (npr. spletno nadlegovanje). 

* 

Digitalizacija tako kot prejšnji tehnološki napredek prinaša veliko povečanje produktivnosti. 

Vendar pa vpliva tudi na družbo, zlasti na trg dela. Nekatera delovna mesta bodo izginila, 

nastala bodo druga, večina pa se jih bo spremenila. Jasno je, da je treba digitalizacijo 

spremljati in državljanom najprej omogočiti pridobitev digitalnih spretnosti in znanj, ki jim 

bodo pomagale pri prilagajanju na spremembe, ki so se že začele. 

Komisija je v okviru „Novega programa znanj in spretnosti za Evropo“ države članice EU 

pozvala, naj pripravijo nacionalne strategije za razvoj digitalnih spretnosti in znanj. Prav tako 

je začela izvajati „koalicijo za digitalno pismenost in delovna mesta“. Sodelovala bom z 

Evropskim parlamentom, da se zagotovi usklajenost izvajanja nacionalnih strategij in pobud 

EU. 

Popolnoma podpiram pilotni projekt „shema za pripravništva na digitalnem področju“, 

katerega namen je diplomantom in študentom omogočiti delovne izkušnje na digitalnem 

področju v drugi državi članici. Ta pilotni projekt naj bi se razširil in tako čim večjemu številu 

diplomantov omogočil pridobitev praktičnih izkušenj na digitalnem področju. 

8. Trenutna vprašanja 
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Potreba po zagotavljanju visokokakovostnih in neodvisnih medijev je razvrščena visoko 

na političnem dnevnem redu. Hkrati obstaja soglasje, da je treba storiti več, da bi 

državljanom EU zagotovili informativno, nepristransko poročanje o zadevah EU. Kako 

lahko po vašem mnenju EU prispeva k zagotavljanju visokokakovostnega in 

neodvisnega poročanja o zadevah EU v različnih medijih, predvsem pa z uporabo novih 

medijev in tehnologij? Posebej ste zadolženi za spodbujanje trajnostnega poslovnega 

modela za televizijski program Euronews. Kako se nameravate spoprijeti s tem in kako 

program Euronews sodi v širšo nalogo zagotavljanja neodvisnega novega poročanja o 

zadevah EU? Katere druge pobude nameravate spodbujati in podpirati? Zadolženi ste 

tudi za preučevanje možnosti, kako bi EU lahko prispevala k zaščiti državljanov pred 

lažnimi novicami, zlasti prek spletnih platform. Kako nameravate doseči pravo 

ravnovesje, kjer bi na eni strani priznali vlogo spletnih platform, ki državljanom in 

potrošnikom omogočajo dostop do medijev in kulturnih vsebin, na drugi strani pa 

potrebo po zagotovitvi trdnega regulativnega okvira za te platforme? 

O evropskih zadevah se najpogosteje poroča v skladu z nacionalnimi in regionalnimi interesi. 

Zadnja raziskava Evrobarometra je pokazala, da samo 38 % Evropejcev meni, da so o 

evropskih zadevah „dobro obveščeni“. Menim, da so neodvisni in visokokakovostni mediji, ki 

poročajo o evropskih zadevah, ključnega pomena za evropske državljane in demokratični 

evropski javni prostor.  

To vizijo je proračunski organ podprl iz proračunske vrstice za multimedijske dejavnosti. 

Namen teh dejavnosti je okrepiti poročanje o evropskih zadevah z vseevropskega vidika, tj. ne 

samo s posameznega nacionalnega vidika, da se državljanom omogoči sodelovanje v evropski 

politiki.  

Čeprav so sredstva v primerjavi s sredstvi držav članic ali zasebnega sektorja skromna, si je 

Komisija prizadevala doseči čim večji učinek s podpiranjem medijev, ki jih imajo državljani 

najraje: 

 televizije: s podporo vseevropskega kanala Euronews, 

 radia: s financiranjem radijske mreže Euranet Plus, 

 novih tehnologij: s podporo za produkcijo spletnih vsebin na podlagi podatkovnega 

novinarstva. Izbrani sta bili dve medijski skupini. S tem je bilo prvič omogočeno 

sodelovanje med nemško tiskovno agencijo DPA, francosko agencijo AFP in italijansko 

agencijo ANSA.  

* 

Odgovorna sem za razvoj in spodbujanje vzdržnega poslovnega modela za Euronews, zlasti 

za nadaljnji razvoj njegovega opravljanja javnih storitev, pri čemer prispevam k iskanju novih 

partnerjev in boljše uporabe tehnologij za digitalni prenos ob celovitem upoštevanju uredniške 

neodvisnosti Euronews.  

Komisija podpira kanal Euronews od njegovega začetka leta 1993 in leta 2010 je potrdila, da 

Euronews opravlja nalogo v splošnem interesu Unije, saj je edini kanal, ki poroča o evropskih 

temah z vidika, ki presega posamezne nacionalne vidike. Zato je bilo sklenjeno, da se za 

njegovo financiranje sklene sporazum o partnerstvu in sprejme okvir za stalno sodelovanje.  

Evropski parlament je večkrat pozval k nadaljevanju in krepitvi pomoči, dodeljene Euronews, 

da se zagotovita njegova večjezičnost in vloga tako pri ustvarjanju evropskega javnega 
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prostora kot v okviru kulturne diplomacije EU. V različnih ocenah, opravljenih od leta 2009, 

je bilo ugotovljeno, da je kanal izpolnil svoje poslanstvo. 

Euronews je pred kratkim oblikoval ambiciozno strategijo za prilagoditev svojega modela 

produkcije in distribucije novim trendom na trgu dela. Komisija pozorno spremlja izvajanje 

tega novega modela, da se zagotovi, da bo Euronews ohranil svoje zgodovinsko poslanstvo, in 

oceni, kako bi lahko ukrepi Komisije postali učinkovitejši. 

Komisija je februarja 2017 z Euronews podpisala nov okvirni sporazum o partnerstvu za 

štiriletno obdobje. Ta sporazum nam bo omogočil financiranje programov o evropskih 

zadevah in podporo večjezične ureditve kanala.    

Komisija se je zavezala zaščiti jezikovne raznolikosti kanala Euronews, hkrati pa je treba v 

prihodnjih letih zagotoviti nadaljnja prizadevanja za prilagajanje novim navadam javnosti in 

tehnološkemu razvoju. Dve jezikovni različici programa Euronews, ki ju financira EU, in 

sicer arabska in farsi, sta že na voljo v digitalni obliki. Zadnja revizija smotrnosti poslovanja 

iz leta 2016 kaže velik potencial za ta prehod. 

Po mojih podatkih je bil po večmesečnih pogajanjih med različnimi delničarji kanala 

Euronews nedavno končno potrjen tudi sporazum z NBC. Kot veste, je Euronews zasebno 

podjetje in lahko zato samo sprejema svoje strateške odločitve. Ker pa je Komisija glavni 

partner kanala Euronews, je od njega zahtevala določena jamstva in se zavezala, da bo 

analizirala morebitne učinke sporazuma NBC-Euronews na partnerstvo.  

Če ta jamstva ne bodo upoštevana, lahko Komisija odstopi od sporazuma o partnerstvu. V 

svojem mandatu si bom prizadevala od blizu spremljati izvajanje sporazuma in načinov 

sodelovanja s kanalom Euronews, da se zagotovi dodana vrednost naših ukrepov.   

Proračun za multimedijske dejavnosti je bil v okviru sedanjega večletnega finančnega okvira 

(2014–2020) močno okrnjen, zaradi česar so omejeni tudi prihodnji načrti. Vendar je 

Komisija v zadnjih letih ob podpori Evropskega parlamenta uspela ohraniti proračunsko 

stabilnost ukrepov za Euronews in nemoteno delovanje radijske mreže Euranet Plus. 

Sklep o financiranju za leto 2017 določa nov okvir subvencij za Euranet Plus, da radijski 

mreži v naslednjih dveh letih (od sredine leta 2017 do sredine 2019) omogoči produkcijo 

radijskih programov. Ta subvencija bo zaradi proračunskih omejitev manj obsežna kot v 

prejšnjem sporazumu, vendar bo njen cilj ostal isti, in sicer okrepiti okvir za sodelovanje med 

nacionalnimi in regionalnimi radii v EU.  

* 

Pristop Komisije v zvezi „lažnimi novicami“ se osredotoča na učinkovite, prostovoljne in 

samoregulativne ukrepe ter ciljno usmerjene regulativne ukrepe.   

Poleg določb, predlaganih v okviru revizije direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah za 

okrepitev boja proti sovražnemu govoru, bom predstavila dodatne ukrepe, ki bodo spletne 

platforme in družbene medije še bolj spodbujali k sprejemanju proaktivnejših ukrepov. Drugo 

področje našega delovanja bo v sodelovanju z visoko predstavnico okrepiti našo strateško 

komunikacijo, da se preprečijo kampanje dezinformiranja zunaj Unije. 

Na politični ravni se proti lažnim novicam borimo na več načinov: 
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 Preverjanje vsebine z namenom odkrivanja „lažnih novic“: Komisija namenja 

finančna sredstva iz raziskav in inovacij za razvoj orodij, ki gospodarskim subjektom 

omogočajo prepoznavanje in preverjanje vsebin, ki se distribuirajo prek spleta, 

vključno z nezakonitimi ali škodljivimi vsebinami. 

 Komisija je vzpostavila tudi konstruktivni dialog z glavnimi upravljavci družbenih 

medijev, da bi lahko spremljala napredek pri reševanju ključnih vprašanj, kot so 

„lažne novice“, in sicer prek informativnih srečaj z novinarji (npr. preverjanje dejstev) 

in/ali pobud za izboljšanje medijske pismenosti med uporabniki.  

 Medijska pismenost: naše delo zajema proaktivno sodelovanje z glavnimi platformami 

družbenih medijev, vključno z Facebookom, Googlom in Twitterjem, in s strokovnjaki 

iz cele Evrope za medijsko pismenost.  

 Dialog z državami članicami: cilj je vzpostaviti skupino strokovnjakov za družabna 

omrežja v državah članicah, da se opredelijo primeri dobre prakse, da se razpravlja o 

rešitvah, da se razširijo rezultati raziskave in da se poiščejo usklajeni pristopi. 

 


