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Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe 

 

1. Ogólne kompetencje, zaangażowanie w problematykę europejską, niezależność 

osobista 

Jakie aspekty Pani kwalifikacji i doświadczenia mają szczególne znaczenie dla 

sprawowania obowiązków komisarza i promowania ogólnego interesu europejskiego, 

zwłaszcza w obszarze, za który byłaby Pani odpowiedzialna? Co skłania Panią do 

ubiegania się o to stanowisko? W jaki sposób przyczyni się Pani do realizacji 

strategicznego programu działań Komisji? 

W jaki sposób może Pani wykazać przed Parlamentem Europejskim swoją niezależność 

oraz zapewnić, że żadna działalność prowadzona w przeszłości, w chwili obecnej oraz 

w przyszłości nie będzie podawać w wątpliwość Pani rzetelności w wywiązywaniu się 

z obowiązków komisarza? 

Dziś, dwa lata po zainicjowaniu strategii jednolitego rynku cyfrowego, Unia mierzy się 

z poważnym wyzwaniem: musi sprawić, by transformacja cyfrowa stała się szansą dla 

europejskiej gospodarki i społeczeństwa. Musimy być świadomi zmian i nadal inwestować 

w nasz potencjał i przyszłe sukcesy, jednocześnie mierząc się z nowymi realiami 

i wyzwaniami związanymi z innowacyjnymi narzędziami. Kształtując nasze polityki przede 

wszystkim powinniśmy mieć na uwadze interes naszych obywateli. Tylko w drodze 

regularnego dialogu i ścisłej współpracy z wszystkimi zainteresowanymi stronami możemy 

przekształcić obecnie istniejące bariery cyfrowe w możliwości, które pozwolą nam chronić 

europejskie wartości i zasady. 

  

Jednolity rynek cyfrowy stanowi jeden z 10 priorytetów wymienionych przez 

przewodniczącego Junckera. Będę pracowała na rzecz urzeczywistnienia jednolitego rynku 

cyfrowego zgodnie z tymi priorytetami, tak aby przyczynić się do wzrostu gospodarczego 

i zwiększenia inwestycji oraz ochrony interesów i praw obywateli. Realizacja tego celu 

wymaga również szybkiej i zdecydowanej reakcji w odpowiedzi na pilne wyzwania 

wynikające z nieustannego rozwoju technologii i ich zastosowań oraz nadużyć tych 

rozwiązań, takich jak ataki cybernetyczne.  
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Podczas poszukiwania nowych rozwiązań będę chciała stosować nowatorskie metody pracy, 

dlatego będę korzystać z moich doświadczeń uzyskanych podczas pracy naukowej w ramach 

dwóch europejskich projektów (EQUAL i PARENEL). To praca na stanowisku naukowym 

uświadomiła mi, jak ważne jest udzielanie wsparcia – w tym finansowego – badaniom 

naukowym, by łączyć ze sobą dane i zasoby, które doprowadzą do postępu technologicznego 

i naukowego, co pozwoli promować europejskie dokonania na tym polu. Jako decydenci 

europejscy mamy obowiązek podjąć odpowiednie działania; i ja ze swojej strony zobowiązuję 

się do wdrożenia instrumentów i środków niezbędnych do osiągnięcia tego celu.  

  

Kiedy jako młoda osoba w wieku 30 lat zostałam wybrana do Parlamentu Europejskiego, 

byłam świadoma, że jest to szansa i możliwość wprowadzenia w życie mojej wizji 

i podkreślenia mojego zaangażowania na rzecz zjednoczonej Europy. Ochrona interesów 

obywateli była od samego początku moim priorytetem. Zagadnienia, którymi się 

zajmowałam, utwierdziły mnie w przekonaniu, że konieczne jest dążenie do przeanalizowania 

i wdrożenia zasady spójności naszych polityk wewnętrznych i zewnętrznych. Właśnie ta 

spójność powinna kierować naszymi działaniami. 

  

W przypadku dziedziny cyfrowej mamy do czynienia z szerokim spektrum kwestii, które 

wiążą się z koniecznością opracowania i wdrożenia spójnych polityk publicznych – od 

agendy cyfrowej i planów inwestycyjnych począwszy, przez wymiar społeczny, unię 

energetyczną i klimat, po unię gospodarczą i walutową. Zagadnienia te są przedmiotem 

zainteresowania wielu komisji parlamentarnych, które opracowują działania w odpowiedzi na 

tak zróżnicowane wyzwania jak: bezpieczeństwo obywateli i ochrona wolności i praw 

podstawowych (LIBE), rola kobiet w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych 

i gospodarce (FEMM), dostęp do internetu na obszarach wiejskich i wyzwania 

międzypokoleniowe (AGRI) oraz rola Europy na świecie (AFET), aby wymienić tylko kilka 

z nich. W trakcie mojego mandatu parlamentarnego brałam aktywny udział w tych pracach. 

W przyszłości zamierzam nadal promować holistyczne podejście którego centralnym 

elementem jest ochrona interesu obywateli.  

  

Wszystkie wspomniane przeze mnie kwestie stanowią część powierzonego mi portfolio; liczę 

na to, iż będę je realizować we współpracy z wiceprzewodniczącym Komisji Andrusem 

Ansipem oraz komisarzami odpowiedzialnymi za poszczególne zagadnienia. Zamierzam 

korzystać z metod pracy, którym jestem wierna, opartych na dialogu, współpracy 

i kompromisie, tak by moje działania skutkowały rzeczywistymi rezultatami dla obywateli. 

Będę również korzystać z tych metod pracy sprawując powierzony mi urząd komisarza.  

  

W związku z powyższym przywiązuję pierwszorzędne znaczenie do roli Parlamentu 

Europejskiego, będącego współprawodawcą na równi z Radą i najważniejszym wyrazicielem 

interesów obywateli Unii. Liczę na to, że posłowie do Parlamentu Europejskiego i państwa 

członkowskie udzielą mi wsparcia, tak abyśmy osiągnęli wszystkie nasze wspólne cele 

i zapewnili skuteczną realizację naszych wspólnych strategii. 

  

Zawsze i we wszystkich okolicznościach przestrzegałam zarówno ducha, jak i litery 

postanowień traktatów europejskich i działałam w interesie Unii Europejskiej. Od momentu 

objęcia mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego nie zajmowałam żadnych innych 

stanowisk ani nie podjęłam żadnej innej zarobkowej lub niezarobkowej działalności 

zawodowej. Podczas wykonywania moich nowych obowiązków, od momentu powołania, 

zobowiązuję się w pełni przestrzegać zobowiązań traktatowych dotyczących niezależności 

i przejrzystości, bezstronności i dostępności, jak określono w art. 17 ust. 3 Traktatu o Unii 
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Europejskiej i art. 245 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Będę przestrzegała norm 

etycznych określonych w wyżej wymienionych artykułach oraz w kodeksie postępowania 

komisarzy.  

  

Gwarantuję, że należycie wypełniłam i opublikowałam oświadczenie o braku konfliktu 

interesów, przewidziane w kodeksie postępowania komisarzy i zobowiązuję się do jego 

niezwłocznej aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian, a także do niezwłocznego 

poinformowania o tym fakcie przewodniczącego.  

  

Zobowiązuję się do unikania zajmowania stanowisk lub sytuacji, które mogłyby zagrozić 

mojej niezależności, bezstronności i dostępności w służbie Komisji. Będę również starannie 

unikać sytuacji, które mogłyby być przyczyną wystąpienia konfliktu interesów podczas 

wykonywania moich obowiązków, a w przypadku ich wystąpienia podejmować niezwłoczne 

działania w celu zaradzenia takim sytuacjom. 

 

2. Kierowanie resortem oraz współpraca z Parlamentem Europejskim 

Jak oceniłby Pani swoją rolę jako członka kolegium komisarzy? W jakim zakresie jest 

Pani gotowa odpowiadać przed Parlamentem za podejmowane przez siebie działania 

oraz za działania podległych Pani departamentów? 

Jakie konkretne zobowiązania jest Pani gotowa poczynić w zakresie zwiększenia 

przejrzystości, zacieśnienia współpracy oraz podejmowania skutecznych działań 

w związku ze stanowiskami Parlamentu oraz składanymi przez niego wnioskami 

w sprawie inicjatyw ustawodawczych? W związku z planowanymi inicjatywami lub 

procedurami w toku – czy jest Pani gotowa udostępniać Parlamentowi informacje 

i dokumenty w równym stopniu, co Radzie? 

Przewodniczący Juncker zobowiązał się wobec Europejczyków, że stworzy jednolity rynek 

cyfrowy, a jednocześnie promował będzie bardziej przejrzysty sposób formułowania polityk 

Komisji na etapie ich przygotowywania, co stanowi konieczny warunek zwiększenia ich 

legitymizacji na szczeblu europejskim. Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie 

lepszego stanowienia prawa ukonstytuowało to zobowiązanie, które stało się obecnie 

obowiązującym standardem we wszystkich procedurach roboczych Komisji. Będę w pełni 

przestrzegać tego zobowiązania i dopilnuję, by znajdowało ono odzwierciedlenie w moich 

metodach zarządzania. 

Zamierzam podejmować poważne inicjatywy polityczne, zapraszając do udziału w pracach od 

samego początku wszystkich właściwych komisarzy w ramach grup projektowych 

utworzonych na początku mandatu obecnej Komisji, aby uwzględnić wszystkie opcje 

i zapewnić optymalną równowagę w przedstawianych przez Komisję wnioskach. Włączę 

powyższe kwestie do moich metod pracy w celu: (i) umożliwienia ścisłego zaangażowania 

Parlamentu i Rady w proces inicjowania, opracowywania i wprowadzania w życie polityk 

publicznych; (ii) zarządzania tego rodzaju interakcjami w sposób otwarty, przejrzysty, 

skuteczny i konstruktywny, tak aby uzyskać najlepszy możliwy rezultat; (iii) zapewnienia, że 

właściwe komisje parlamentarne są informowane o wszelkich kierunkach rozwoju polityki 

w tym samym czasie i na równi z Radą. 

W szczególności zobowiązuję się do promowania systematycznego i pogłębionego dialogu 

z Parlamentem Europejskim na każdym etapie procesu ustawodawczego, w szczególności 
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z udziałem komisji ITRE, IMCO, JURI, CULT, LIBE, które już pracują nad wnioskami 

przedstawionymi przez Komisję.  

Zobowiązuję się również do wykorzystania wszelkich środków politycznych w celu nadania 

większego znaczenia konsultacjom publicznym oraz sporządzaniu wysokiej jakości ocen 

skutków regulacji, bez których analiza polityczna na poziomie europejskim mogłaby nie być 

wiarygodna. 

3. Priorytety 

Jakie są główne priorytety, które zamierza Pani realizować w zaproponowanym Pani 

obszarze działalności, biorąc pod uwagę nacisk na kwestie zatrudnienia, wzrostu, 

inwestycji i konkurencyjności? Jaki przewiduje Pani harmonogram realizacji tych 

priorytetów? W jaki sposób zamierza Pani ułatwić przygotowanie i przyjęcie wniosków 

legislacyjnych mających na celu zakończenie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego? 

Jakie kroki zamierza Pani podjąć w celu zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego 

w Europie? W jaki sposób osobiście zagwarantuje Pani najwyższe możliwe standardy 

zawodowe i etyczne, dobrą jakość wniosków legislacyjnych, pełną przejrzystość działań 

lobbingowych (wobec Pani i Pani pracowników), a także stałe i obiektywne konsultacje 

ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, z uwzględnieniem konieczności 

przeprowadzania szczegółowych ocen skutków? 

Celem jednolitego rynku cyfrowego jest zapewnienie, by rewolucja cyfrowa stała się źródłem 

wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności w Europie. W obecnym klimacie 

politycznym charakteryzującym się występowaniem zwątpienia, a nawet braku zaufania 

wobec projektu europejskiego ze strony niektórych naszych obywateli, uważam, że 

niezmiernie ważne jest podwojenie wysiłków, aby doprowadzić do realizacji priorytetów 

polityki określonych w 2014 r. i szybkiego wdrożenia ogłoszonych działań w celu 

zagwarantowania, by jak najszybciej zaszły konkretne zmiany w otoczeniu obywateli 

i przedsiębiorstw.  

Mam zaszczyt bycia nominowaną na stanowisko, które wiąże się z odpowiedzialnością za 

szybko rozwijające się portfolio, cieszące się znacznym zainteresowaniem politycznym ze 

strony współprawodawców. Jak ogłoszono w maju 2015 r., Komisja Europejska przedstawiła 

już 35 inicjatyw politycznych, w tym 21 aktów prawnych, w przypadku których odnotowano 

już znaczne sukcesy. Wykorzystam niektóre z tych inicjatyw, aby uzmysłowić obywatelom 

i przedsiębiorstwom korzyści płynące z naszej polityki: likwidację opłat roamingowych, 

możliwość przenoszenia treści w całej Unii, przeznaczenie pasma częstotliwości 700 MHz na 

potrzeby łączności szerokopasmowej, inicjatywę WIFI4EU, mającą na celu instalację 

darmowych publicznych punktów dostępu wifi w społecznościach lokalnych w całej Unii 

oraz program praw autorskich, wdrażający w Unii postanowienia Traktatu z Marrakeszu, 

który ułatwi osobom niewidomym i niedowidzącym dostęp do książek i tekstów 

drukowanych.  

Jednak nadal pozostaje wiele do zrobienia w odniesieniu do pozostałych wniosków 

ustawodawczych. Musimy przede wszystkim dojść do politycznego porozumienia ze 

współprawodawcami w sprawie wniosków dotyczących kodeksu łączności elektronicznej, 

reformy praw autorskich, usług w zakresie mediów audiowizualnych i nieuzasadnionego 

blokowania geograficznego. Jestem przekonana, że dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas 

sprawowania mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego oraz ściślejszej współpracy 

między Parlamentem a Radą w trakcie bieżących negocjacji ustawodawczych możliwe będzie 
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dotrzymanie terminów zawartych w harmonogramie przewidzianym przez przewodniczących 

Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady.  

Zgodnie z ustaleniami przedstawionymi w śródokresowym przeglądzie strategii jednolitego 

rynku cyfrowego, przygotuję nowe ukierunkowane inicjatywy w dziedzinie bezpieczeństwa 

cybernetycznego, sprawiedliwych stosunków między platformami i przedsiębiorstwami 

działającymi w ramach tych platform, swobodnego transgranicznego przepływu danych 

nieosobowych, dostępu i ponownego wykorzystywania danych sektora publicznego oraz 

danych uzyskanych dzięki wykorzystaniu środków publicznych. 

Niezwykle istotne, także dla ochrony europejskich instytucji i procesów politycznych, jest 

zagwarantowanie, by europejski system zapobiegania i walki z cyberatakami działał bardziej 

sprawnie. W związku z tym, w celu ulepszenia europejskiej reakcji na nowe wyzwania, jakie 

pojawiły się w związku z wzrastającym zagrożeniem atakami cybernetycznymi, do września 

przyszłego roku przeprowadzę przegląd unijnej strategii w zakresie bezpieczeństwa 

cybernetycznego i przedstawię stosowny wniosek dotyczący nowego mandatu Agencji Unii 

Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji. Komisja będzie także pracować nad 

wnioskami w sprawie dodatkowych środków w zakresie norm bezpieczeństwa 

cybernetycznego, a także certyfikacji i etykietowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa 

urządzeń podłączonych do internetu.  

Szczególną uwagę poświęcę wyzwaniom, jakim musi sprostać nasze społeczeństwo 

i europejski model społeczny w związku z transformacją cyfrową. Z jednej strony – 

w poszanowaniu europejskich wartości demokratycznych i społecznych – powinniśmy 

zagwarantować, by innowacje cyfrowe przynosiły optymalne korzyści wszystkim 

obywatelom. Z drugiej strony, naszym obowiązkiem jest pomoc obywatelom 

i przedsiębiorstwom w okresie przejściowym, tj. w okresie przechodzenia na gospodarkę 

cyfrową i formowania się społeczeństwa cyfrowego. Będzie to możliwe przede wszystkim 

dzięki działaniom edukacyjnym i szkoleniowym oraz lepszej koordynacji strategii krajowych 

i współpracy pomiędzy poszczególnymi systemami zabezpieczenia społecznego. 

Nowoczesne, elastyczne i interoperacyjne organy administracyjne i służby użyteczności 

publicznej stanowią kluczowy element otwartej, efektywnej i sprzyjającej włączeniu 

społecznemu gospodarki cyfrowej. W tym względzie chciałabym kontynuować 

dotychczasowe działania w zakresie interoperacyjności i realizować ambitny program na 

rzecz cyfryzacji administracji publicznej. 

Aby lepiej przygotować prace legislacyjne oraz ułatwić przyjmowanie wniosków 

ustawodawczych w nadchodzących miesiącach, będę korzystać z moich doświadczeń 

zdobytych w Parlamencie Europejskim, umiejętności współpracy z różnymi podmiotami oraz 

otwartości na argumenty i dialog, dzięki którym wniosę aktywny wkład w prace zespołu 

Komisji, w szczególności zespołu zajmującego się projektem dotyczącym jednolitego rynku 

cyfrowego, któremu przewodniczy wiceprzewodniczący Andrus Ansip. 

Chciałabym z całą stanowczością potwierdzić, że podczas przygotowań do nadchodzących 

działań mam zamiar kierować się najwyższymi standardami jakości, w szczególności 

w odniesieniu do wniosków ustawodawczych i wydatków budżetowych. Zobowiązuję się 

również do ścisłego przestrzegania norm zapisanych w porozumieniu ramowym w sprawie 

stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską oraz w porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa. Jest to bowiem istotny 

element, który decyduje o jakości wniosków ustawodawczych, umożliwia poprawę ich 
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jakości oraz wzmacnia ich legitymizację, a co za tym idzie – poprawia wizerunek UE 

w oczach naszych obywateli. 

Szczególną uwagę poświęcę pogłębionym ocenom skutków, które umożliwiają lepsze 

ukierunkowanie oraz określenie zakresu wniosków przedstawianych przez Komisję w oparciu 

o wielowymiarową i pogłębioną analizę. Jako posłanka do Parlamentu Europejskiego 

wielokrotnie miałam okazję przekonać się o znaczeniu systematycznego przeprowadzania 

konsultacji społecznych, które powinny być otwarte i łatwo dostępne. Konsultacje pozwalają 

poprawić jakość wniosków ustawodawczych i sprawiają, że obywatele postrzegają je jako 

zasadne. 

Będę również przestrzegać wysokich standardów zawodowych i norm etycznych określonych 

przez instytucje europejskie i stanowiących podstawę działania służb Komisji. Dopilnuję 

również, aby przestrzegały ich podległe mi służby i zespół. W tym względzie szczególne 

znaczenie ma przejrzystość działań grup nacisku – ukierunkowanych na mnie, czy też 

skierowanych do mojego gabinetu i podległych mi służb – pozwala bowiem na otwarte 

i bezstronne kontakty ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.  

4. Łączność elektroniczna 

Jeżeli chodzi o obecny przegląd ram prawnych w zakresie łączności elektronicznej i 

BEREC: Jaka jest Pani opinia na temat: 

(i) roli konkurencji i inwestycji w tym sektorze, 

(ii) najważniejszych problemów rynku wewnętrznego w odniesieniu do sieci i usług 

łączności stacjonarnej i mobilnej oraz ich użytkowników (i jakie preferuje Pani 

rozwiązania), 

(iii) bieżących zmian w zakresie rozbudowy infrastruktury sieciowej (sieci 

lokalne/regionalne, 4G/5G, koncentracja rynku) oraz 

(iv) przyszłej roli BEREC? 

(i) Uważam, że konkurencja sprzyja rozwojowi łączności elektronicznej i związanym z nim 

potrzebom inwestycyjnym; konkurencja mobilizuje nowe inwestycje, przyczyniając się w ten 

sposób do realizacji celów w zakresie łączności w Europie. Obecnie priorytetem powinno być 

zapewnienie nieskrępowanego dostępu do infrastruktury stacjonarnej i mobilnej o wysokiej 

przepustowości, która to infrastruktura stanowi warunek wstępny zaistnienia jednolitego 

rynku cyfrowego. Obywatele będą mieli potrzebę uzyskania dostępu do bardzo szybkich 

łączy szerokopasmowych zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich.  

Opowiadam się za rozwiązaniami politycznymi uwzględniającymi rolę, jaką konkurencja 

odgrywa w promowaniu inwestycji, a tym samym łączności w Europie. Musimy dotrzymać 

kroku innym regionom świata i zapewnić konkurencyjność naszego przemysłu, który staje się 

coraz bardziej zależny od infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Doświadczenie pokazuje, że wprowadzane z wyprzedzeniem regulacje dotyczące 

telekomunikacji stanowią ważny czynnik konkurencji, ukierunkowanej na dostęp, 

konkurencji infrastrukturalnej oraz promocji wspólnych inwestycji. Ta ostatnia kwestia ma 

kluczowe znaczenie dla obszarów wiejskich, które pozostają daleko w tyle i gdzie koszty 

inwestycji w przeliczeniu na gospodarstwo domowe są często dość wysokie. O ile 76 proc. 
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ogółu Europejczyków ma dostęp do sieci nowej generacji, o tyle na obszarach wiejskich ma 

do niej dostęp jedynie 40 proc. 

Inną ważną kwestią jest umożliwienie użytkownikom wyboru: konieczna jest modernizacja 

usług powszechnych, aby zapewnić wszystkim obywatelom, niezależnie od ich sytuacji 

społecznej, przystępne cenowo usługi łączności. 

(ii) Sieci telekomunikacyjne powinny stać się integralną częścią rynku wewnętrznego, 

ponieważ świadczone za ich pomocą usługi mają charakter transgraniczny. Dostawcy usług 

cyfrowych powinni mieć możliwość zaspokajania popytu na poziomie europejskim, a nie 

tylko krajowym. Nowy kodeks łączności elektronicznej ma na celu zaradzenie tym 

problemom, którymi chciałabym się jak najszybciej zająć. 

Co się tyczy sieci łączności stacjonarnej, główne wyzwanie polega na zagwarantowaniu, by 

wymogi regulacyjne były nakładane jedynie wówczas, gdy służą rozwiązaniu rzeczywistych 

problemów w zakresie konkurencji, które szkodzą użytkownikom. Chodzi zatem 

o zapewnienie proporcjonalnych i przewidywalnych zasad.  

Co się zaś tyczy sieci łączności bezprzewodowej, należy w odpowiednim czasie 

zagwarantować dostęp do widma, w oparciu o przewidywalne i trwałe zasady i przy 

uwzględnieniu wyzwania finansowego, jakim jest rozbudowa gęstej sieci 5G o bardzo dużej 

przepustowości. Lepsze warunki dla inwestycji idą w parze z wymogami interesu 

publicznego, zwłaszcza dotyczącymi zasięgu lub udostępniania widma na potrzeby 

operatorów. Chciałabym osiągnąć równowagę między uzasadnionymi obawami państw 

członkowskich a potrzebą zapewnienia europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom 

korzyści z lepszej koordynacji w zakresie niektórych aspektów zarządzania widmem.  

W odniesieniu do usług łączności stacjonarnej i mobilnej oraz ich użytkowników pragnę 

wskazać dwa zasadnicze wyzwania. Po pierwsze, należy zapewnić skuteczną ochronę 

użytkownikom wszystkich usług telekomunikacyjnych, niezależnie od rodzaju technologii, na 

której bazują. Jest to niezwykle ważna kwestia, która dotyczy bezpieczeństwa i poufności 

komunikacji elektronicznej. Po drugie, należy dostosować przepisy dotyczące ochrony 

konsumentów do zmian technologicznych i rynkowych.  

 (iii) UE rozbudowała swoją sieć łączności, co nie wystarczy jednak do zaspokojenia 

przyszłych potrzeb w zakresie przepustowości i niezawodności połączeń oraz jakości usług, 

przewidzianych w celach strategii „W kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego”, 

jakie mają być osiągnięte do 2025 r. 

Państwa członkowskie muszą dołożyć większych starań w tym zakresie. W pierwszej 

kolejności powinny dokonać przeglądu swoich krajowych lub regionalnych planów rozwoju 

sieci o bardzo dużej przepustowości w perspektywie do 2025 r.  

Pomimo oczekiwanego wysiłku ze strony podmiotów prywatnych obecne szacunki wskazują, 

że, aby osiągnąć zakładane cele do 2025 r., potrzebne będą dodatkowe inwestycje prywatne 

i publiczne w wysokości 155 mld euro. Właśnie dlatego zmodernizowano przepisy dotyczące 

telekomunikacji – ma to zapewnić przewidywalność prawa konieczną do zaplanowania 

długoterminowych inwestycji. W związku z tym kluczowe znaczenie ma możliwie szybkie 

przyjęcie nowych przepisów, by zapewnić inwestorom odpowiednie warunki gwarantujące 

pewność prawa. 
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Uruchomiono już środki z funduszy strukturalnych, Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych oraz instrument „Łącząc Europę”: musimy być kreatywni 

i zwiększyć nasz wkład. Komisja rozważy wszystkie te elementy podczas prac nad kolejnym 

okresem programowania finansowego. Liczę na Państwa wsparcie, jeśli chodzi o zapewnienie 

wystarczających środków budżetowych, które umożliwią realizację naszych wspólnych 

europejskich celów. 

(iv) Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej („BEREC”) wniósł istotny 

wkład w wysiłki mające na celu rozwój prawdziwie jednolitego rynku cyfrowego w zakresie 

telekomunikacji. Organ ten ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania 

zharmonizowanego podejścia regulacyjnego. W ostatnim czasie zwiększono jego rolę 

w dziedzinach takich jak neutralność sieci i roaming. 

Ważną rolę, jaką organ ten ma do odegrania w kształtowaniu europejskiej strategicznej wizji 

łączności elektronicznej, uznał również Parlament Europejski w rezolucji „W kierunku aktu 

o jednolitym rynku cyfrowym” z dnia 19 stycznia 2016 r. Parlament Europejski zwrócił się do 

Komisji w szczególności z wnioskiem o dalszą integrację jednolitego rynku cyfrowego 

poprzez zapewnienie skuteczniejszych ram instytucjonalnych, które wzmacniają rolę, 

zdolności i proces podejmowania decyzji BEREC, a także środki finansowe i zasoby ludzkie 

poprawiające jego strukturę. Taki jest właśnie cel wniosku Komisji i będę współpracować ze 

współprawodawcami, aby znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie.  

5. Współpraca / kontrola 

W jaki sposób zadba Pani – jako komisarz do spraw gospodarki cyfrowej 

i społeczeństwa cyfrowego – o koordynację działań z wiceprzewodniczącymi, którzy 

kierują zespołami zajmującymi się zagadnieniami wchodzącymi w zakres Pani 

kompetencji, a także z innymi komisarzami w zespołach? W jaki sposób zadba Pani 

o efektywną współpracę roboczą z Komisją Przemysłu, Badań Naukowych i Energii? W 

szczególności jakie kroki podejmie Pani w celu ułatwienia komisji ITRE kontroli 

procedur legislacyjnych i nielegislacyjnych (w tym przygotowania aktów legislacyjnych 

oraz aktów delegowanych i wykonawczych) oraz kontroli ich wdrażania? 

W przypadku portfolio strategicznego pod względem politycznym o wielowymiarowym 

charakterze, który pokrywa się z zakresem prac kilku wiceprzewodniczących i komisarzy, 

koordynacja nie jest wyborem lecz absolutną koniecznością. 

W trakcie mojej kadencji będę ściśle współpracować ze wszystkimi kolegami komisarzami; 

podtrzymam intensywną wymianę z członkami Parlamentu oraz komisji parlamentarnych 

oraz z Radą Ministrów; konstruktywny dialog z obywatelami, organizacjami społeczeństwa 

obywatelskiego i wszystkimi innymi zainteresowanymi stronami.  

Będę blisko współpracować z wiceprzewodniczącym odpowiedzialnym za jednolity rynek 

cyfrowy w celu ukończenia trwających projektów, prowadzenia działań następczych 

w związku z ostatnim śródokresowym przeglądem strategii na rzecz jednolitego rynku 

cyfrowego i opracowania nowych wniosków w celu zakończenia tworzenia tego rynku. Wraz 

z wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, 

wiceprzewodniczącym ds. jednolitego rynku cyfrowego i komisarzem ds. unii 

bezpieczeństwa, będę pracować nad środkami, które uczynią Europę bezpieczniejszą 

i bardziej niezawodną w internecie, posługując się moim doświadczeniem w tych kwestiach 

zdobytym na forum komisji LIBE i AFET. 
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Będę wnosić swój wkład do prac zespołu projektowego pod kierownictwem 

wiceprzewodniczącego ds. zatrudnienia, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności pracującego 

nad stworzeniem odpowiednich warunków do pobudzenia inwestycji prywatnych 

i publicznych. Będę ściśle współpracować z pierwszym wiceprzewodniczącym, aby wspierać 

wolność wypowiedzi, wolności informacji i pluralizmu mediów, a także różnorodność 

i otwartość internetu. W kontekście wszystkich tych aspektów cennym partnerem będzie 

komisarz ds. budżetu i zasobów ludzkich. 

Moja bliska współpraca z komisarzem ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu pozwoli na 

wsparcie rozwoju europejskiego sektora mediów, treści i twórczości. Z niecierpliwością 

czekam na współpracę z komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności 

i mobilności pracowników, komisarzem ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu oraz 

komisarz ds. sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, która pozwoli nam 

wzmacniać i promować umiejętności cyfrowe i uczenie się przez całe życie.  

Przywiązuję ogromne znaczenie do dialogu i współpracy z Parlamentem Europejskim – 

instytucją, która sprawuje kontrolę demokratyczną, konieczną w ramach europejskiego 

trójkąta instytucjonalnego. Będę pozostawać do Państwa dyspozycji, jeśli chodzi 

o oczekiwania i aspiracje w dziedzinach, za które będę odpowiedzialna. Liczę na Państwa 

wsparcie w dążeniu do osiągnięcia założonych celów, w duchu przejrzystości i dialogu na 

rzecz obrony i promowania interesów obywateli europejskich. 

6. Zakres odpowiedzialności 

Zgodnie z art. 167 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w działaniach 

prawodawczych UE należy uwzględniać aspekty kulturalne. Ponadto przyznany Pani 

zakres odpowiedzialności jednoznacznie obejmuje konieczność zagwarantowania 

i promowania różnorodności kulturowej i językowej. W jaki sposób zadba Pani o to, by 

aspekty kulturalne były należycie uwzględniane w strategiach i działaniach, które 

zamierza Pani realizować? W jaki sposób zadba Pani o to, by szczególne potrzeby 

i cechy sektora kultury i sektora kreatywnego, zwłaszcza produkcji i konsumpcji treści 

kulturalnych i kreatywnych, zostały uwzględnione w gospodarce cyfrowej? Jakie 

działania podejmie Pani w celu zwiększenia unijnego wsparcia finansowego, w tym za 

pośrednictwem EFIS, dla sektora kultury i sektora kreatywnego, zwłaszcza sektora 

audiowizualnego/filmowego? Jest Pani odpowiedzialna za podprogram MEDIA 

w ramach programu „Kreatywna Europa”. Jak ocenia Pani ogólnie funkcjonowanie 

programu „Kreatywna Europa”, a w szczególności podprogramu MEDIA? Jakie 

ewentualne zmiany są Pani zdaniem istotne w kontekście kolejnej edycji programu? 

Sektor kultury i sektor kreatywny są ważnym atutem naszej gospodarki. Podprogram MEDIA 

w ramach „Kreatywnej Europy” jest głównym programem, za który jestem odpowiedzialna, 

ukierunkowanym na treści audiowizualne o charakterze twórczym i kulturalnym. Jego dwa 

główne cele to: ochrona różnorodności kulturowej i zwiększenie konkurencyjności 

gospodarczej sektora. Są one komplementarne: różnorodność naszych kultur jest podstawą 

wysokiej jakości naszych prac, a sprawny przemysł jest niezbędny do ich produkcji 

i dystrybucji na szczeblu europejskim. Program „Horyzont 2020” zawiera ponadto element 

kulturowy, a technologie cyfrowe stanowią ogromny potencjał dla rozkwitu kultury. 

* 
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Zobowiązuję się do dbania o spójność naszych instrumentów wsparcia dla sektora kultury 

i sektora kreatywnego oraz naszych przepisów. Obejmuje to: 

 program MEDIA, który będzie nadal wspierać tworzenie nowych treści 

audiowizualnych i ich dystrybucję na terytorium Unii; 

 sfinalizowanie negocjacji w sprawie dyrektywy o prawie autorskim. Wprowadza ona 

w szczególności obowiązki w odniesieniu do niektórych stron udostępniających treści 

multimedialne, które umożliwiają użytkownikom pobieranie treści chronionych 

prawem autorskim i które stały się ważnymi kanałami dystrybucji treści. Zawiera ona 

również środki mające na celu poprawę przejrzystości i równowagi w stosunkach 

między twórcami i ich partnerami umownymi; 

 sfinalizowanie negocjacji w sprawie dyrektywy o audiowizualnych usługach 

medialnych, która ma na celu zwiększenie produkcji i dystrybucji utworów 

europejskich, w szczególności w odniesieniu do ich rozpowszechniania za pomocą 

usługi wideo na życzenie (minimalna kwota, obowiązek eksponowania). 

* 

Uważam, że dostęp do finansowania ma zasadnicze znaczenie dla sektora kultury i sektora 

kreatywnego, które napotkają trudności w pozyskaniu prywatnych inwestycji. W 2016 r. 

Komisja uruchomiła w ramach programu „Kreatywna Europa” innowacyjny instrument 

finansowy – unijny mechanizm gwarancji – z budżetem w wysokości 120 mln EUR na lata 

2016–2020, którego celem jest ułatwianie dostępu do finansowania małym i średnim 

przedsiębiorstwom w sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz poprawę zdolności 

pośredników finansowych do oceny ryzyka.  

Dzięki temu instrumentowi małe i średnie przedsiębiorstwa powinny już wkrótce uzyskać 

pierwsze kredyty.  

W 2016 r. świętowaliśmy 25. rocznicę programu MEDIA, znaku będącego obecnie 

synonimem jakości artystycznej i kreatywności.  

Wnioskom legislacyjnym towarzyszy też seria konkretnych środków finansowanych właśnie 

z programu MEDIA. Celem tych środków jest ułatwienie dostępu do dzieł europejskich 

i promowanie ich wykorzystania w internecie. Będę dokładać starań, aby realizować je 

równolegle do negocjacji nad tekstami legislacyjnymi. 

W grudniu 2017 r. przedstawię Parlamentowi i Radzie sprawozdanie ze śródokresowej oceny 

programu „Kreatywna Europa”, w tym programu MEDIA, wraz z zaleceniami na przyszłość. 

Wyniki są zachęcające: bardzo dobre wdrażanie programu pod względem finansowym, 400 

filmów rocznie rozprowadzanych w innych krajach europejskich i sieć 1000 europejskich kin 

w 33 krajach, które wyświetlają dużą liczbę filmów europejskich z zagranicy.  

7. Priorytety 

Odpowiada Pani za wsparcie działań na rzecz utworzenia dobrze funkcjonującego 

europejskiego sektora mediów i treści, który dotrze do nowych odbiorców i wykorzysta 

możliwości środowiska cyfrowego. Przedstawiono już szereg inicjatyw ustawodawczych 

i nieustawodawczych, ukierunkowanych przede wszystkim na aktualizację uregulowań 
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dotyczących mediów oraz unowocześnienie prawa autorskiego. Co Pani zdaniem 

powinny przynieść te inicjatywy, aby można je było uznać za sukces? Czy zaplanowała 

Pani dalsze inicjatywy, aby jeszcze bardziej wesprzeć sektor mediów i treści oraz 

zwiększyć publiczny dostęp do treści kulturalnych, zwłaszcza audiowizualnych? Czy 

planuje Pani dalsze inicjatywy na rzecz ochrony małoletnich przed szkodliwymi 

treściami? Z jakimi wnioskami ustawodawczymi zamierza Pani wystąpić i kiedy, mając 

na uwadze, że koniec kadencji parlamentarnej oznaczać będzie pewną przerwę 

w ciągłości prac? Kluczowym elementem dobrze funkcjonującej gospodarki cyfrowej 

jest wykształcona cyfrowa siła robocza. W jaki sposób Pani zdaniem UE może 

przyczynić się do zaradzenia obecnemu niedoborowi umiejętności cyfrowych? Jakie 

Pani zdaniem dalsze inicjatywy – obok Nowego europejskiego programu na rzecz 

umiejętności oraz takich inicjatyw jak koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych 

i zatrudnienia – przyczyniłyby się do wsparcia umiejętności cyfrowych w całej UE? 

Opierając się na toczących się w Parlamencie Europejskim i Radzie rozmowach, będę się 

bardzo aktywnie angażować na rzecz tego, aby proponowane reformy – w szczególności 

w sprawie praw autorskich i audiowizualnych – zostały szybko przyjęte i odpowiadały celom, 

jakie sobie wyznaczyliśmy. 

Reforma zasad prawa autorskiego zaproponowana przez Komisję we wrześniu 2016 r. ma 

kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o dostosowanie istniejących przepisów do technologii 

cyfrowych i nowych form dostępu do treści. Uważam, że konieczne jest utrzymanie 

proponowanego ambitnego poziomu wszystkich poruszonych kwestii: wyboru i dostępu do 

treści online; unowocześnienia przepisów w dziedzinie badań naukowych, edukacji oraz 

włączenia społecznego osób niepełnosprawnych; bardziej sprawiedliwych przepisów 

zapewniających lepsze funkcjonowanie rynku praw autorskich. Inicjatywy dotyczące 

możliwości przenoszenia usług online w zakresie treści i transgranicznego dostępu do 

programów radiowych i telewizyjnych pozwolą ułatwić dostęp do treści kulturalnych, 

w szczególności audiowizualnych. 

Wniosek dotyczący zmiany dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych jest 

obecnie przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim i Radzie. Mam nadzieję na 

szybkie przyjęcie wyważonego tekstu, który obejmuje w spójny sposób nowe podmioty oraz 

odpowiednio chroni telewidzów i użytkowników treści audiowizualnych, jednocześnie 

zwiększając konkurencyjność europejskiego sektora audiowizualnego. Wniosek Komisji ma 

zwłaszcza na celu ułatwienie dostępu do treści audiowizualnych, poprzez zwiększenie 

zobowiązania podmiotów świadczących usługi wideo na żądanie (VoD) w zakresie 

promowania utworów europejskich. 

* 

Małoletni, którzy oglądają coraz więcej treści audiowizualnych w ramach usług wideo na 

żądanie, muszą być tak samo chronieni jak w przypadku telewizji. Dlatego też w ramach 

przeglądu dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych będę obstawać za 

proponowanymi środkami na rzecz ochrony nieletnich.  

Będę dalej działać na rzecz funkcjonowania „Centrów bezpieczniejszego internetu”, aby 

uczynić internet bezpieczniejszym dla naszych dzieci. Planuję wzmocnienie naszej 

współpracy z Sojuszem na rzecz lepszej ochrony nieletnich w sieci w celu poprawy, 

w drodze samoregulacji, środowiska internetowego dla dzieci zarówno pod względem treści, 
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jak i w kontekście przeciwdziałania szkodliwym praktykom (na przykład nękaniu przez 

internet). 

* 

Transformacja cyfrowa, podobnie jak wcześniejsze rewolucje technologiczne, niesie ze sobą 

ogromny wzrost wydajności. Niemniej jednak ma ona również wpływ na społeczeństwo, 

a w szczególności na rynek pracy. Niektóre miejsca pracy znikną, inne powstaną, a większość 

ulegnie zmianom. Musimy oczywiście sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą 

transformacja cyfrowa, przede wszystkim poprzez umożliwienie wszystkim obywatelom 

nabycia umiejętności cyfrowych, które umożliwią im dostosowanie się do zachodzących 

zmian. 

W ramach nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności Komisja wezwała państwa 

członkowskie UE do opracowania krajowych strategii na rzecz poszerzania umiejętności 

cyfrowych. Komisja powołała również „Koalicję na rzecz umiejętności cyfrowych 

i zatrudnienia”. Będę współpracować z Parlamentem Europejskim, aby zapewnić spójność 

wdrażania krajowych strategii i inicjatyw unijnych. 

W pełni popieram pilotażowy projekt „Digital Opportunity scheme for internships”, 

który ma na celu zapewnienie studentom i absolwentom możliwości zdobycia doświadczenia 

zawodowego w dziedzinie cyfrowej w innym państwie członkowskim. Taki projekt 

pilotażowy powinien zostać rozszerzony, aby umożliwić jak największej liczbie absolwentów 

zdobycie praktycznego doświadczenia w środowisku cyfrowym. 

8. Obecna sytuacja 

Obecnie jedną z najważniejszych kwestii politycznych jest konieczność 

zagwarantowania wysokiej jakości niezależnych mediów. Istnieje również powszechna 

zgoda co do tego, że należy uczynić więcej w celu zapewnienia obywatelom UE bogatych 

w treści bezstronnych informacji na temat spraw europejskich. W jaki sposób Pani 

zdaniem UE może przyczynić się do zapewnienia obecności wysokiej jakości 

niezależnych informacji na temat spraw europejskich w różnych kanałach medialnych, 

zwłaszcza w kontekście wykorzystania nowych mediów i nowych technologii? Jednym 

z konkretnych powierzonych Pani zadań jest promowanie zrównoważonego modelu 

biznesowego dla Euronews. Jak zamierza Pani zrealizować to zadanie? W jaki sposób 

Euronews wpisuje się w realizację szerszego celu, jakim jest zapewnienie niezależnego, 

nowego sposobu informowania o sprawach europejskich? Jakie inne inicjatywy 

zamierza Pani promować i wspierać? Powierzono Pani również funkcję zbadania, w jaki 

sposób UE może w sposób użyteczny przyczynić się do ochrony obywateli przed 

fałszywymi informacjami (fake news), zwłaszcza za pośrednictwem platform online. 

W jaki sposób zamierza Pani zapewnić należytą równowagę między z jednej strony 

uznaniem roli, jaką platformy online odgrywają w umożliwianiu obywatelom 

i konsumentom dostępu do mediów i treści kulturalnych, a z drugiej strony – 

koniecznością zapewnienia solidnych ram regulujących te platformy?  

Przekaz informacji dotyczący spraw europejskich odbywa się najczęściej w kontekście 

krajowym lub regionalnym. Ostatnie badanie Eurobarometru wykazało, że jedynie 38 % 

Europejczyków uważa, że są „dobrze informowani” na temat spraw europejskich. Uważam, 

że niezależne dziennikarstwo wysokiej jakości zajmujące się sprawami europejskimi ma 

kluczowe znaczenie dla obywateli i dla demokratycznej europejskiej przestrzeni publicznej.  



 – 13 –  

Władza budżetowa poparła tę wizję, tworząc linię budżetową na działania multimedialne. 

Działania te mają na celu zwiększenie zakresu relacji medialnych dotyczących spraw 

europejskich z perspektywy ogólnoeuropejskiej, czyli poza ramami perspektyw krajowych, 

aby umożliwić obywatelom angażowanie się w politykę europejską.  

Nawet jeśli środki są ograniczone w porównaniu ze środkami państw członkowskich lub 

sektora prywatnego, Komisja podjęła kroki mające na celu maksymalizację wpływu poprzez 

wspieranie formatów najbardziej cenionych przez obywateli: 

 Telewizja: wsparcie na rzecz ogólnoeuropejskiego kanału Euronews 

 Radio: finansowanie sieci rozgłośni Euranet Plus 

 Nowe technologie: wsparcie dla produkcji treści internetowych opartych na 

dziennikarstwie danych. Wybrano dwie grupy środków przekazu. Działanie to umożliwiło 

po raz pierwszy współpracę między niemiecką agencją prasową DPA, francuską agencją 

AFP i włoską agencją ANSA.  

* 

Jestem odpowiedzialna za „rozwijanie i promowanie zrównoważonego modelu biznesowego 

dla stacji Euronews, szczególnie poprzez dalsze rozwijanie jej misji polegającej na 

świadczeniu usługi publicznej, a także pomoc w znajdowaniu nowych partnerów i lepsze 

wykorzystanie cyfrowych technologii transmisji, z pełnym poszanowaniem niezależności 

redakcyjnej stacji Euronews”.  

Komisja wspiera kanał Euronews od jego powstania w 1993 r. W 2010 r. Komisja uznała, że 

Euronews pełni dla Unii Europejskiej misję leżącą w interesie publicznym, ponieważ jest 

wciąż jedyną stacją, która zajmuje się sprawami europejskimi z perspektywy wykraczającej 

poza ramy narodowe. W związku z tym podjęto decyzję o zawarciu umowy o partnerstwie 

i ustanowieniu ram stałej współpracy na rzecz finansowania tej stacji.  

Parlament Europejski wielokrotnie wzywał do kontynuowania i zwiększenia wsparcia na 

rzecz stacji Euronews, aby zagwarantować jej wielojęzyczność i rolę w tworzeniu 

europejskiej przestrzeni publicznej, jak również w dziedzinie dyplomacji kulturalnej UE. 

Różne badania przeprowadzone od 2009 r. potwierdziły, że stacja wypełnia te misje. 

W ostatnim czasie stacja Euronews opracowała ambitną strategię mającą na celu 

dostosowanie swojego modelu produkcji i dystrybucji do nowych tendencji na rynku. 

Komisja uważnie monitoruje wdrażanie tego nowego modelu, aby mieć pewność, że 

Euronews będzie kontynuować swoją historyczną misję i aby zbadać, w jaki sposób działania 

Komisji mogą stać się bardziej efektywne. 

W lutym 2017 r. Komisja zawarła z Euronews nową umowę ramową o partnerstwie na okres 

4 lat. Umowa ta pozwoli nam na finansowanie programów poświęconych sprawom 

europejskim, a także na wspieranie wielojęzycznego charakteru tej stacji.  

Komisja zobowiązała się chronić wielojęzyczność Euronews. Jednocześnie w najbliższych 

latach należy się spodziewać stałych działań na rzecz dostosowywania się stacji do 

zmieniających się zwyczajów społeczeństwa i do zmian technologicznych. Już dwie wersje 

językowe Euronews finansowane przez UE, arabska i perska, są wersjami cyfrowymi. 

Ostatnia kontrola wykonania zadań z 2016 r. pokazała duży potencjał takich transformacji. 



 – 14 –  

W odniesieniu do umowy z NBC, według moich informacji umowa ta została niedawno 

ostatecznie zatwierdzona, po miesiącach negocjacji pomiędzy akcjonariuszami Euronews. Jak 

Państwu wiadomo, Euronews jest przedsiębiorstwem prywatnym, a tym samym ma swobodę 

podejmowania własnych strategicznych decyzji. Jednak Komisja, będąc podstawowym 

partnerem stacji, zażądała ze strony Euronews pewnych gwarancji i zobowiązała się do 

przeanalizowania potencjalnych skutków umowy NBC-Euronews dla umowy o partnerstwie.  

Komisja może wycofać się z umowy o partnerstwie, jeżeli gwarancje te nie będą 

respektowane. Podczas mojej kadencji dopilnuję, aby realizacja umowy i trybu współpracy 

z Euronews była ściśle monitorowana, aby zapewnić wartość dodaną naszych działań.  

Budżet na działania multimedialne został w ramach obecnych wieloletnich ram finansowych 

(2014–2020) poważnie ograniczony (~ 20 %). Taki rozwój sytuacji utrudni realizację planów 

na przyszłość. Niemniej jednak Komisji, przy wsparciu Parlamentu Europejskiego, udało się 

w ostatnich latach utrzymać stabilność budżetową działalności Euronews, a także ciągłość 

pracy sieci rozgłośni Euranet Plus. 

W decyzji w sprawie finansowania na 2017 r. przewidziano nowe ramy dotacji dla rozgłośni 

Euranet Plus w celu umożliwienia im produkcji programów radiowych w ramach sieci 

w ciągu najbliższych dwóch lat (od połowy 2017 r. do połowy 2019 r.). Ze względu na 

ograniczenia budżetowe dotacja ta będzie miała bardziej umiarkowany charakter niż 

w poprzednich latach, lecz utrzymany zostanie cel, którym jest wzmocnienie ram współpracy 

między krajowymi i regionalnymi europejskimi stacjami radiowymi.  

* 

Jeśli chodzi o „fałszywe informacje”, w podejściu Komisji główny nacisk położony jest na 

dobrowolne i efektywne środki samoregulacji oraz na ukierunkowane interwencje 

regulacyjne.  

Poza przepisami zaproponowanymi w ramach przeglądu dyrektywy o audiowizualnych 

usługach medialnych w celu zintensyfikowania walki z nawoływaniem do nienawiści, 

przedstawię dalsze środki mające zachęcić do bardziej proaktywnych działań ze strony 

platform internetowych i mediów społecznościowych. Kolejnym elementem naszych działań 

będzie wzmocnienie wspólnie z wysoką przedstawiciel naszej komunikacji strategicznej 

w celu przeciwdziałania kampaniom dezinformacyjnym poza obszarem Unii. 

Na szczeblu politycznym na nasz zestaw narzędzi do zwalczania fałszywych wiadomości 

składa się kilka elementów: 

 Kontrola treści w celu wyłowienia „fałszywych wiadomości”. Komisja przeznacza 

środki finansowe z funduszu na badania i innowacje na opracowywanie narzędzi, 

które pomagają operatorom w identyfikacji i weryfikacji treści rozpowszechnianych 

w internecie, w tym nielegalnych lub szkodliwych. 

 Komisja podjęła również konstruktywny dialog z głównymi operatorami mediów 

społecznościowych w celu nadzorowania postępów w rozwiązywaniu kluczowych 

problemów, takich jak „fałszywe wiadomości”, poprzez spotkania z prasą (np. 

weryfikacja faktów) lub inicjatywy na rzecz rozwoju umiejętności korzystania 

z mediów wśród użytkowników.  
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 Umiejętność korzystania z mediów: nasze działania polegają na aktywnej współpracy 

z głównymi platformami mediów społecznościowych takimi jak Facebook, Google 

i Twitter oraz z ekspertami ds. umiejętności korzystania z mediów z całej Europy.  

 Dialog z państwami członkowskimi: jego celem jest utworzenie w państwach 

członkowskich grupy ekspertów ds. mediów społecznościowych w celu identyfikacji 

dobrych praktyk i omówienia rozwiązań, dzielenia się wynikami badań naukowych 

i pomocy w znalezieniu zharmonizowanego podejścia. 

 


