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BESVARELSER AF SPØRGESKEMAET 

FRA EUROPA-PARLAMENTET 

TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR 

Mariya Gabriel 

Den digitale økonomi og det digitale samfund 

 

1.         Almindelig duelighed, europæisk engagement og personlig uafhængighed 

Hvilke aspekter af Deres personlige kvalifikationer og erfaring mener De har særlig 

relevans for opgaven som kommissær og arbejdet med at fremme EU's almene 

interesser, særlig inden for Deres potentielle ansvarsområde? Hvad motiverer Dem? 

Hvordan vil De bidrage til at fremme Kommissionens strategiske dagsorden? 

Hvilke garantier for uafhængighed kan De give Europa-Parlamentet, og hvordan vil De 

sikre, at Deres tidligere, nuværende eller fremtidige aktiviteter ikke kan rejse tvivl om 

udøvelsen af Deres hverv i Kommissionen? 

I dag — to år efter at strategien for det digitale indre marked blev lanceret, står Unionen over 

for en stor udfordring: det skal sikres, at den digitale omstilling bliver til en chance for vores 

økonomi og samfund. Vi må være bevidste om og fortsat investere i vores succes og vores 

potentiale, samtidig med at vi tackler nye realiteter og udfordringer med innovative 

instrumenter. Vore borgeres interesser skal stå i centrum for vore politikker. Det er kun 

gennem en regelmæssig dialog og et styrket samarbejde med alle berørte interessenter, at vi 

kan omdanne de eksisterende digitale hindringer i dag til chancer, så vi bliver i stand til at 

forsvare vore værdier og principper. 

  

Det digitale indre marked er et af kommissionsformand Junckers 10 prioriterede områder. I 

overensstemmelse med disse prioriterede områder vil jeg arbejde for det digitale indre marked 

med det primære formål at bidrage til vækst og investeringer og beskytte borgernes interesser 

og rettigheder. Dette kræver også, at man reagerer hurtigt og beslutsomt over for de 

presserende udfordringer, som skyldes den konstante udvikling af teknologier og deres 

anvendelse, såvel som misbruget heraf, som f.eks. cyberangreb.  

  

Jeg vil kunne trække på min erfaring som forsker i to europæiske projekter "(Equal og 

Parenel), når det handler om at anvende en innovativ arbejdsmetode for at finde mulige 

løsninger. Denne opgave har lært mig at forstå, hvor vigtigt det er at støtte, herunder også 

økonomisk, den videnskabelige forskning for at forene data og ressourcer, som vil bringe os 

på forkant med den videnskabelige og teknologiske udvikling og derigennem gøre europæisk 

ekspertise gældende. I vores egenskab af politiske beslutningstagere har vi pligt til at gribe 

ind, og jeg ser det som min opgave at gennemføre de instrumenter og foranstaltninger, der er 

nødvendige for at nå dette mål.   
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Dernæst var jeg, da jeg som ung 30-årig blev valgt til Europa-Parlamentet, bevidst om den 

chance og de muligheder, som jeg havde fået til at gøre min vision og mit engagement for 

Europa gældende.  Borgernes interesser har fra starten haft min prioritet. De emner, som jeg 

har beskæftiget mig med, har bekræftet mig i værdien af forskning og gennemførelse af 

princippet om kohærens mellem vores interne og eksterne politikker. Det er denne kohærens, 

der bør være retningsgivende for vores handlinger. 

  

Når der henvises til digitale spørgsmål, involverer det en bred vifte af emner, der forudsætter 

udarbejdelse og gennemførelse af kohærente offentlige politikker mellem den digitale 

dagsorden og investeringsplanerne, den sociale søjle, energiunionen og klimaet samt Den 

Økonomiske og Monetære Union. Dette optager et stort antal parlamentariske udvalg, der 

arbejder på så forskelligartede udfordringer som sikkerhed for vores borgere og vores 

frihedsrettigheder og grundlæggende rettigheder (LIBE), kvinders rolle inden for IKT og 

økonomi (FEMM), internetdækning i landdistrikter og generationsmæssige udfordringer 

(AGRI) og Europas rolle i verden (AFET), for blot at nævne nogle få eksempler. I løbet af 

mine forskellige perioder som medlem af parlamentet har jeg haft mulighed for at bidrage 

aktivt til dette arbejde. I fremtiden ser jeg det som min opgave at fremme en holistisk tilgang 

med borgerne i centrum.  

  

Alle disse aspekter indgår i porteføljen, og jeg agter at gennemføre disse i samarbejde med 

næstformand Andrus Ansip og kommissærerne i projektgruppen. Gennem min arbejdsmetode, 

som er baseret på dialog, samarbejde og kompromis, ønsker jeg at realisere konkrete resultater 

for borgerne. Det er denne metode, som jeg agter at fortsætte med som kommissær inden for 

de politikområder, som jeg vil få tildelt.  

  

I den forbindelse tillægger jeg Europa-Parlamentets rolle en afgørende betydning som 

medlovgiver på lige fod med Rådet og som naturligt bindeled i forhold til borgernes 

interesser. Jeg ser frem til at få støtte fra Europa-Parlamentets medlemmer og fra 

medlemsstaterne for i fællesskab at nå vores mål og sikre en effektiv gennemførelse af vores 

politikker. 

  

Jeg har til enhver tid respekteret både EU-traktaternes ånd og bogstav og forpligtelsen til at 

handle i Europas interesse. Siden jeg kom til Europa-Parlamentet, har jeg ikke haft andre 

hverv eller anden erhvervsmæssig virksomhed. I forbindelse med mine nye opgaver lover jeg 

fra min udnævnelse også udtrykkeligt at overholde kravene om uafhængighed, 

gennemsigtighed, upartiskhed og tilgængelighed, jf. artikel 17, stk. 3, i traktaten om Den 

Europæiske Union og artikel 245 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Jeg 

vil overholde de etiske standarder i de nævnte artikler og i adfærdskodeksen for kommissærer.  

  

Jeg har sørget for, at den krævede erklæring om interesser i adfærdskodeksen for 

kommissærer er behørigt udfyldt og tilgængelig, og jeg lover at ajourføre den, hvis der sker 

ændringer, og straks underrette formanden herom.  

  

Jeg forpligter mig til at undgå enhver position eller situation, hvor man vil kunne sætte 

spørgsmål ved min uafhængighed, upartiskhed eller tilgængelighed for Kommissionen. Jeg 

bestræber mig også på så omhyggeligt som muligt at undgå enhver situation, der vil kunne 

indebære en interessekonflikt i forbindelse med udførelsen af mine opgaver. 

 

2. Forvaltning af ansvarsområde og samarbejde med Europa-Parlamentet 
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Hvordan vurderer De Deres rolle som medlem af kommissærkollegiet? I hvilket omfang 

mener De, at De er ansvarlig over for Parlamentet for Deres og Deres tjenestegrenes 

handlinger? 

Hvilke specifikke tilsagn er De rede til at give med hensyn til øget åbenhed og 

samarbejde og en effektiv opfølgning af Parlamentets holdninger og anmodninger om 

lovgivningsmæssige initiativer? Er De for så vidt angår planlagte initiativer og 

igangværende procedurer rede til at levere oplysninger og dokumenter til Parlamentet 

på lige fod med Rådet? 

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker har forpligtet sig over for europæerne med hensyn 

til det digitale indre marked og til samtidig at gøre Kommissionens politikudformning mere 

gennemsigtig i hele udviklingsprocessen, hvilket er en nødvendig forudsætning for at styrke 

vores folkelige legitimitet på europæisk plan. Den interinstitutionelle aftale om "bedre 

lovgivning", har formaliseret denne målsætning om åbenhed i Kommissionens 

arbejdsprocedurer. Jeg forpligter mig udtrykkeligt hertil og vil sørge for, at min ledelsesstil 

afspejler dette. 

Jeg har til hensigt at vedtage kvalitetsprægede politiske initiativer, der fra starten inddrager 

alle de berørte kommisærer i projektgrupperne, som blev oprettet i begyndelsen af denne 

Kommissions mandat for at sikre, at der tages hensyn til alle særinteresser og den bedst 

mulige ligevægt mellem forslagene. Disse aspekter vil indgå i min arbejdspraksis for at: i) 

give mulighed for inddragelse af Rådet og Parlamentet i indledningsfasen, udviklingen og 

gennemførelsen af de offentlige politikker, ii) forvalte dette samspil på åben, gennemsigtig, 

konstruktiv og effektiv vis med henblik på at skabe de bedst mulige resultater, iii) sikre, at de 

relevante parlamentariske udvalg er inddraget i eventuelle vigtige udviklinger på samme tid 

og på lige fod med Rådet. 

Helt konkret bekræfter jeg min forpligtelse til at fremme en regelmæssig og omfattende dialog 

med Europa-Parlamentet, i hver enkelt fase af lovgivningsproceduren, herunder især de 

parlamentariske udvalg ITRE, IMCO, JURI, CULT og LIBE, der allerede arbejder med 

kommissionsforslagene.  

Jeg forpligter mig desuden til at udnytte alle de politiske muligheder, der vil vise sig for at 

bekræfte betydningen af at gennemføre konsekvensanalyser og offentlige høringer af høj 

kvalitet, uden hvilke den politiske analyse på europæisk niveau risikerer at blive forvredet. 

3. Prioriteter 

Hvad er Deres vigtigste prioriteter for Deres foreslåede ansvarsområde under hensyn til 

vægten på job, vækst, investeringer og konkurrenceevne? Hvilken tidsplan forudser De 

vil være nødvendig for at opfylde disse prioriteter? Hvordan agter De at fremme 

forberedelsen og vedtagelsen af de lovgivningsmæssige forslag med henblik på at 

fuldføre det digitale indre marked? Hvilke skridt agter De at tage for at sikre 

cybersikkerhed i Europa? Hvorledes vil De personligt sikre de højst mulige faglige og 

etiske standarder, den gode kvalitet af lovgivningsmæssige forslag, fuld gennemsigtighed 

i lobbyvirksomhed (over for Dem og Deres tjenestegrene) og konsekvent og afbalanceret 

høring af alle interesseparter, også under hensyn til behovet for at gennemføre grundige 

konsekvensanalyser? 



 – 4 –   

Det digitale indre marked har til formål at sikre, at den digitale revolution er en kilde til 

vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne i Europa. I den aktuelle politiske kontekst, hvor 

nogle af vores medborgere nærer tvivl eller sågar udviser mistillid over for det europæiske 

projekt, mener jeg, at det er afgørende at fremskynde indsatsen for at gennemføre de politiske 

prioriteter, der er udpeget siden 2014, og for at de bebudede foranstaltninger gennemføres 

hurtigt for dermed at sikre, at konkrete ændringer finder sted så hurtigt som muligt for 

borgerne og virksomhederne.  

Det glæder mig, at jeg er blevet udpeget til en portefølje i hurtig udvikling, som nyder stor 

politisk opmærksomhed fra medlovgiverne. Som annonceret i maj 2015 har Kommissionen 

allerede fremlagt 35 politiske initiativer, herunder 21 lovgivningsmæssige, der allerede har 

givet håndgribelige resultater. Jeg kan bygge videre på nogle af dem for at illustrere fordelene 

ved vores politik over for borgere og virksomheder: afskaffelse af roamingtillæg, det mobile 

indhold i EU, en reallokering af 700 MHz-frekvensbåndet til hurtig konnektivitet, initiativet 

"WiFi4EU", der handler om at fremme installationen af offentlige og gratis WIFI-hotspots i 

lokalsamfundet over hele Unionen, og ordningen om ophavsret i EU i forbindelse med 

gennemførelsen af Marrakeshtraktaten, der skal hjælpe blinde og svagsynede med at få bedre 

adgang til bøger og trykte tekster.  

Der kræves dog stadig en betydelig indsats for at komme videre med de øvrige 

lovgivningssager. Nærmere bestemt skal vi nå til politisk enighed med medlovgiverne om 

forslagene vedrørende lovgivningen om elektronisk kommunikation, reformen af ophavsret 

og af audiovisuelle medietjenester og om uberettiget geografisk blokering. Jeg er overbevist 

om, at takket være min erfaring i Europa-Parlamentet og et styrket samarbejde mellem 

Parlamentet og Rådet i de igangværende lovgivningsmæssige forhandlinger, vil den tidsplan, 

der er fastlagt af formændene for Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet, kunne 

overholdes.   

Som anført i midtvejsevalueringen af strategien for det digitale indre marked vil jeg forberede 

yderligere målrettede initiativer inden for cybersikkerhed, retfærdighed i forholdet mellem 

platforme og virksomheder, der arbejder på disse platforme, fri bevægelighed på tværs af 

grænserne for andre oplysninger end personoplysninger, adgang til og genanvendelse af data 

fra den offentlige sektor og data, der er indhentet via offentlige midler. 

Det er afgørende, at det europæiske system til forebyggelse og bekæmpelse af cyberangreb 

gøres mere operationelt, bl.a. for at beskytte europæiske institutioner og politiske processer. 

Jeg vil derfor fra september indlede revisionen af EU's strategi for cybersikkerhed og 

fremsætte et forslag om et nyt mandat for Det Europæiske Agentur for Net- og 

Informationssikkerhed for bedre at kunne imødekomme de nye udfordringer, der opstår som 

følge af den stigende risiko for cyberangreb. Kommissionen vil også arbejde på forslag til 

yderligere foranstaltninger om normerne for cybersikkerhed og certificering og mærkning for 

at forbedre sikkerheden af "tingenes internet".  

Jeg vil lægge særlig vægt på de udfordringer, som den digitale omstilling skaber for vores 

europæiske samfund og den sociale model. På den ene side er vi nødt til at sikre, at digitale 

innovationer medfører flest mulige fordele for alle vores medborgere i overensstemmelse med 

europæiske demokratiske og samfundsmæssige værdier. På den anden side er det vores pligt 

at hjælpe borgere og virksomheder med at klare sig igennem overgangsperioden til den 

digitale økonomi og det digitale samfund, især gennem almen uddannelse og 

videreuddannelse og et bedre samarbejde mellem de sociale beskyttelsessystemers forskellige 

nationale tilgange. Endelig er offentlige forvaltninger og tjenester, der er moderne, fleksible 
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og interoperable, et centralt element i en åben, effektiv og inklusiv digital økonomi,. I denne 

sammenhæng ønsker jeg at udbygge de igangværende initiativer inden for interoperabilitet og 

fortsætte et ambitiøst program for at støtte digitaliseringen af de offentlige myndigheder. 

Med henblik på bedre at kunne forberede det lovgivningsmæssige arbejde og lette vedtagelsen 

af lovgivningsmæssige forslag i de kommende måneder vil jeg trække på min erfaring fra 

Europa-Parlamentet, på min evne til at samarbejde med forskellige partnere, lytte til dem og 

føre en dialog med dem for aktivt at bidrage til teamarbejde i Kommissionen, navnlig inden 

for projektgruppen "digitalt indre marked" under ledelse af næstformand Andrus Ansip. 

Jeg bekræfter udtrykkeligt min vilje til at overholde de højeste kvalitetsstandarder i 

forberedelsen af fremtidige tiltag, navnlig hvad angår lovgivningsforslag eller budgetmæssige 

udgifter. Jeg forpligter mig til nøje at følge de normer, der er fastlagt i rammeaftalen om 

forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen i den 

interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning. Det er et væsentligt og afgørende aspekt med 

hensyn til forslagenes kvalitet og i sidste ende med hensyn til at forbedre forslagenes kvalitet 

og legitimitet og styrke EU's image over for borgerne. 

Jeg vil lægge særlig vægt på grundige konsekvensanalyser, der giver mulighed for bedre at 

målrette og justere Europa-Kommissionens forslag på grundlag af en grundig og 

flerdimensionel analyse. Ud fra mine erfaringer i Europa-Parlamentet har jeg allerede 

gentagne gange kunnet konstatere, hvor vigtigt det er med en stringent planlægning af 

offentlige høringer, som skal være åbne og tilgængelige, med henblik på at forbedre kvaliteten 

og legitimiteten af forslagene over for de europæiske borgere. 

Endelig vil jeg bestræbe mig på at overholde og fuldt ud håndhæve - og det gælder også mit 

team og mine tjenestegrene - de høje etiske og faglige standarder, som er fastlagt af EU's 

institutioner, og som danner grundlaget for Kommissionens personales arbejde. Navnlig 

gennemsigtigheden i forbindelse med pressionsgruppers aktiviteter — hvad enten de er rettet 

mod mig eller mit kabinet og mine tjenestegrene — er af vital betydning for at udvise en åben 

og upartisk interaktion med alle interessenter.   

4. Elektronisk kommunikation 

I forbindelse med den nuværende revision af rammen for elektronisk kommunikation 

og BEREC: Hvad er Deres syn på 

i) den rolle, som konkurrence og investeringer spiller i sektoren 

ii) de mest kritiske problemer på det indre marked for faste og mobile net og 

tjenester og deres brugere, herunder Deres foretrukne løsninger 

iii) den aktuelle udvikling i udbredelsen af net (lokale/regionale net, 4G/5G, 

markedskoncentration) og 

iv) BEREC's fremtidige rolle 

i) Jeg mener, at konkurrencen fungerer i tæt samarbejde med konnektiviteten, og de 

investeringsbehov, der knytter sig hertil, konkurrence fører til investeringer og bidrager 

dermed til målene for konnektivitet i Europa. Lige nu bør det have førsteprioritet at give 

ubegrænset adgang til en konnektivitet baseret på højhastighedsinfrastruktur til faste og 
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mobile net, hvilket er en forudsætning for et digitalt indre marked. Europæere i by- og 

landområder vil alle få endnu mere behov for hurtig konnektivitet.   

Jeg er positivt indstillet over for politikker, der tager hensyn til den rolle, som konkurrencen 

spiller for at stimulere investeringer og dermed konnektiviteten i Europa. Vi bør sikre os, at vi 

er på niveau med andre regioner i verden og sikre konkurrenceevnen for vores virksomheder, 

som i stigende grad er afhængige af telekommunikationsinfrastruktur. 

Erfaringen viser, at lovgivningen på forhånd inden for telekommunikation er et vigtigt 

konkurrenceparameter, der bygger på adgang, konkurrence gennem infrastruktur eller fremme 

af medinvestering. Sidstnævnte er afgørende i meget tilbagestående landdistrikter, hvor 

husholdningernes omkostninger ofte er højere. Selv om 76 % af europæerne har adgang til 

den næste generation af net, er det kun 40 % i landdistrikterne, der har denne adgang. 

Brugernes valgmuligheder er også meget vigtige: en modernisering af 

forsyningspligtydelserne er nødvendig for at sikre en økonomisk overkommelig konnektivitet 

for alle borgere uanset deres sociale situation. 

ii) Telekommunikationsnet skal være en integrerende del af det indre marked, fordi de 

tjenesteydelser, der er afhængige heraf, leveres og er tilgængelige på tværs af grænserne. 

Udbyderne af digitale tjenester skal kunne efterkomme efterspørgslen på EU-plan og ikke kun 

på nationalt plan. Den nye lovgivning om elektronisk kommunikation tager sigte på at løse 

disse problemer, og jeg agter at gå i gang med de mest presserende. 

For de faste net er den vigtigste udfordring at sikre, at der kun pålægges regulerende 

bestemmelser, når de har til formål at løse et reelt konkurrenceproblem, som skader brugerne. 

Det handler således også om at tilbyde proportionelle og forudsigelige bestemmelser.  

For så vidt angår trådløse net, er der behov for at sikre en rettidig adgang til spektrum på 

forudsigelige og bæredygtige betingelser, der tager hensyn til den finansielle udfordring i 

forbindelse med udbredelsen af meget tætte og meget hurtige "5G"-net. De bedste betingelser 

for investeringer går hånd i hånd med offentlighedens forventninger, især inden for 

dækningen af områder eller tilrådighedsstillelsen af "spektrumressourcer" for operatørerne. 

Jeg ønsker at finde en balance mellem medlemsstaternes legitime bekymringer og 

virksomhedernes og borgernes behov for at drage fordel af en bedre koordinering af visse 

aspekter af spektrumforvaltningen.  

For så vidt angår faste og mobile kommunikationstjenester og deres brugere, findes der to 

centrale udfordringer: for det første skal der sikres en effektiv beskyttelse af brugerne af alle 

kommunikationstjenester uanset den teknologi, som de er baseret på. Dette er afgørende for 

sikkerheden og fortroligheden i forbindelse med elektronisk kommunikation. For det andet er 

der behov for at tilpasse reglerne om forbrugerbeskyttelse til de teknologiske og 

markedsmæssige udviklinger.  

 iii) Det er en kendsgerning, at EU forbedrer sin konnektivitet, men det er ikke tilstrækkeligt 

til at imødekomme fremtidige behov, hvad angår forbindelsernes hastighed, kvalitet og 

pålidelighed som defineret i målsætningerne for strategien "På vej mod et europæisk 

gigabitsamfund" for 2025. 

Medlemsstaterne skal intensivere deres indsats med udgangspunkt i gennemgangen af deres 

nationale eller regionale planer for udbredelsen af hurtige net for at gøre disse klar til 2025.  
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På trods af den indsats, der kræves af private operatører, tyder de aktuelle skøn på, at 155 mia. 

EUR i yderligere private og offentlige investeringer vil være nødvendige for at nå målene i 

2025. Det er for at leve op til dette krav, at reglerne for telekommunikation er blevet 

moderniseret for at sikre forudsigelige retlige rammer, der er nødvendige for planlægningen af 

langsigtede investeringer. Det er derfor afgørende, at de nye regler bliver vedtaget så hurtigt 

som muligt for at skabe det nødvendige grundlag med hensyn til retssikkerhed for investorer. 

Strukturfondene, Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og Connecting Europe-

faciliteten er allerede blevet mobiliseret: Det er vigtigt, at vi udviser kreativitet og styrker 

vores indsats. Kommissionen afvejer disse forskellige punkter under forberedelserne til den 

næste finansielle programmeringsperiode. Jeg sætter min lid til Deres støtte, når det handler 

om at sikre tilstrækkelige budgetmidler, således at vi kan realisere vore fælles ambitioner for 

Europa. 

iv) Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk 

Kommunikation (BEREC) har ydet et væsentligt bidrag til bestræbelserne på at udvikle et 

reelt indre marked for telekommunikation. Dens rolle er afgørende for at sikre en 

harmoniseret lovgivningsmæssig tilgang. Inden for den seneste tid er den blevet opfordret til 

at indtage en vigtigere rolle på områder som f.eks. netneutralitet og roaming. 

Den vigtige rolle, som denne sammenslutning kan indtage i udformningen af en europæisk 

strategisk vision for elektronisk kommunikation, er også blevet anerkendt af Europa-

Parlamentet i beslutningen "På vej mod en akt for det digitale indre marked", af 19. januar 

2016. Navnlig opfordrede Europa-Parlamentet Kommissionen til yderligere at integrere det 

digitale indre marked ved at sikre, at der findes mere effektive institutionelle rammer, som 

styrker BEREC's rolle, kapacitet og beslutningsproces såvel som dens finansielle og 

menneskelige ressourcer og forbedrer dens struktur. Det er formålet med Kommissionens 

forslag, og jeg vil samarbejde med medlovgiverne for at finde den bedst mulige løsning.  

5. Samarbejde/kontrol 

Hvorledes vil De som kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale 

samfund sikre koordineringen med de næstformænd, hvis teams Deres politikområde 

henhører under, og med de øvrige kommissærer i Deres teams, og hvorledes vil De 

bidrage til det produktive fungerende partnerskab med Udvalget om Industri, 

Forskning og Energi? Hvilke skridt vil De navnlig tage for at lette Udvalgets kontrol 

med lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige procedurer (herunder 

udarbejdelsen af lovgivningsmæssige retsakter samt delegerede retsakter og 

gennemførelsesretsakter) og kontrol med deres gennemførelse? 

Som ansvarlig for en politisk strategisk portefølje med mange facetter, som omfatter arbejde, 

der udføres af flere næstformænd og kommissærer, er koordinering ikke et valg - det er en 

absolut nødvendighed. 

I forbindelse med mit mandat vil jeg arbejde tæt sammen med alle mine kommissærkolleger, 

deltage indgående i udvekslinger med medlemmer af Parlamentet og de parlamentariske 

udvalg samt med Rådet og opretholde en konstruktiv dialog med borgerne, civilsamfundet og 

alle andre interessenter.  

Jeg vil arbejde meget tæt sammen med næstformanden for det digitale indre marked for at 

færdiggøre de igangværende forslag, for at følge op på den seneste midtvejsevaluering af 
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strategien for det digitale indre marked og udvikle nye forslag med henblik på yderligere at 

fuldføre det indre marked. Sammen med Unionens højtstående repræsentant for 

udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, næstformanden for det digitale indre marked og 

kommissæren med ansvar for sikkerhedsunionen vil jeg udforme foranstaltninger, der skal 

gøre EU sikrere og mere trygt online, og i den forbindelse trække på min erfaring fra min tid 

som medlem i AFET- og LIBE-udvalgene. 

Jeg vil bidrage til den projektgruppe under ledelse af næstformanden for vækst, beskæftigelse, 

investeringer og konkurrenceevne, der arbejder på foranstaltninger vedrørende job, vækst og 

investeringer for at skabe gunstige betingelser, der skal fremme private og offentlige 

investeringer. Jeg vil arbejde tæt sammen med førstenæstformanden for at støtte ytringsfrihed, 

informationsfrihed og mediepluralisme samt for at skabe åbenhed og mangfoldighed på 

internettet. Kommissæren med ansvar for budget og menneskelige ressourcer vil være en 

værdifuld partner på alle disse områder. 

Jeg vil arbejde tæt med kommissæren med ansvar for uddannelse, kultur, ungdom og sport for 

at støtte udviklingen af den europæiske medieindustri og sektoren for kulturelt og kreativt 

indhold. Jeg ser frem til at samarbejde med kommissæren med ansvar for beskæftigelse, 

sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, 

kommissæren for uddannelse, kultur, unge og sport og kommissæren for retlige anliggender, 

forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder for at styrke de digitale færdigheder og 

fremme livslang læring.  

Jeg lægger stor vægt på dialogen og samarbejdet med Europa-Parlamentet - den institution, 

der har den nødvendige demokratiske kontrol inden for EU's institutionelle trekløver. Jeg vil 

lytte til Parlamentets forventninger og specifikke forhåbninger vedrørende de områder, som 

jeg får ansvar for. Jeg regner med Deres støtte til at nå vores mål i en situation præget af fuld 

åbenhed og dialog for at forsvare og fremme de europæiske borgeres interesser. 

6. Portefølje 

I henhold til artikel 167, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

skal kulturelle aspekter integreres i alle EU's politikker. Det ansvarsområde, som De er 

tildelt, understreger desuden udtrykkeligt behovet for at sikre og fremme kulturel og 

sproglig mangfoldighed. Hvordan vil De sikre, at kultur tages behørigt i betragtning i de 

politikker og foranstaltninger, som De agter at gennemføre? Hvordan vil De sikre, at 

den kulturelle og kreative sektors konkrete behov og karakteristika, navnlig produktion 

og forbrug af kulturelt og kreativt indhold, tages i betragtning i forbindelse med den 

digitale økonomi? Hvilken indsats vil De yde for at styrke EU's finansielle støtte, bl.a. 

via EFSI, til den kulturelle og kreative sektor, navnlig til den audiovisuelle sektor og 

filmindustrien? De er ansvarlig for delprogrammet Media under programmet "Et 

Kreativt Europa". Hvordan vurderer De generelt resultaterne af programmet "Et 

Kreativt Europa" og navnlig delprogrammet Media? Hvilke eventuelle ændringer 

mener De er vigtige for den næste generation af programmet? 

Den kulturelle og kreative sektor er et stort aktiv for vores økonomi. Inden for rammerne af 

programmet "Et Kreativt Europa" er delprogrammet Media det vigtigste program, som jeg har 

ansvar for, der vedrører kreativt og kulturelt audiovisuelt indhold. Det har to overordnede 

mål: at beskytte den kulturelle mangfoldighed og styrke den økonomiske konkurrenceevne.  

Disse to mål supplerer hinanden. Mangfoldigheden i vores kulturer ligger til grund for den 

høje kvalitet  i det vi skaber, men  samtidig er der behov for en effektiv sektor, der producerer 
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og distribuerer dette på europæisk plan. Programmet Horisont 2020 omfatter også en 

kulturdel, idet de digitale teknologier udgør et fantastisk potentiale til at få kulturen til at 

blomstre. 

* 

Jeg vil bestræbe mig på at sikre sammenhæng mellem vores støtteinstrumenter i den kulturelle 

og kreative industri og EU-regelsættet. Dette omfatter: 

 Media-programmet, som fortsat vil støtte skabelse og distribution af audiovisuelt 

indhold i Unionen. 

 Afslutning af forhandlingerne om direktivet om ophavsret. Det indfører navnlig 

forpligtelser for visse websteder til fildeling, der gør det muligt for brugerne at indlæse 

indhold, der er beskyttet af ophavsret, og som er blevet vigtige formidlere af indhold. 

Det indeholder også foranstaltninger, der skal skabe større åbenhed og ligevægt i 

forholdet mellem ophavsmænd og deres kontraktpartnere. 

 Afslutning af forhandlingerne om direktivet om audiovisuelle medietjenester, der har 

til formål at fremme produktion og distribution af europæiske værker, især hvad angår 

deres distribution via video on demand (minimumsandel af europæiske programmer 

og forpligtelse til at fremme produktion og distribution). 

* 

Jeg mener, at adgangen til finansiering er afgørende for de kulturelle og kreative sektorer, der 

har vanskeligt ved at tiltrække private investeringer.  I 2016 iværksatte Kommissionen inden 

for rammerne af programmet "Et Kreativt Europa", et innovativt finansielt instrument - en 

garantifacilitet - med et budget på 120 mio. EUR for perioden 2016-2020, som har til formål 

at lette adgangen til finansiering for SMV'er i de kulturelle og kreative sektorer og forbedre 

finansielle formidleres evne til at vurdere de risici, der er forbundet hermed.  

Garantifaciliteten vil efter planen meget snart yde de første lån til SMV'er.  

I 2016 fejrede vi 25-året for lanceringen af Media, et navn, der er blevet synonymt med 

kunstnerisk kvalitet og kreativitet.  

Jeg vil i december 2017 forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en 

midtvejsevalueringsrapport om programmet "Et Kreativt Europa", herunder også Media, samt 

en række anbefalinger for fremtiden. 

Resultaterne er opmuntrende: en forsvarlig økonomisk gennemførelse, 400 film om året 

distribueret i andre europæiske lande og et netværk af 1 000 europæiske biografer i 33 lande, 

som foreviser en betydelig andel af ikke-nationale europæiske film.  

7. Prioriteter 

De er ansvarlig for at bidrage til en vellykket europæisk medie- og indholdsindustri, der 

når ud til nye målgrupper og udnytter potentialet i det digitale miljø. En række 

lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige initiativer er allerede blevet fremlagt, 

navnlig for at ajourføre medielovgivningen og modernisere ophavsretslovgivningen. 

Hvilke resultater forventer De af disse initiativer, hvis de skal anses for at være en 

succes? Har De planlagt andre initiativer til yderligere at fremme medie- og 
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indholdssektoren og forbedre offentlighedens adgang til kulturelt indhold, især 

audiovisuelt indhold? Har De planlagt andre initiativer til yderligere at fremme medie- 

og indholdssektoren og forbedre offentlighedens adgang til kulturelt indhold, især 

audiovisuelt indhold? Har De planer om at tage yderligere initiativer til at beskytte 

mindreårige mod skadeligt indhold? Hvilke lovforslag har De til hensigt at fremsætte og 

hvornår, eftersom udgangen af valgperioden vil betyde en vis grad af diskontinuitet? Et 

centralt element for en succesrig digital økonomi er en veluddannet digital 

arbejdsstyrke. Hvordan mener De, at EU kan bidrage til at udfylde den aktuelle digitale 

kvalifikationskløft? Med udgangspunkt i den nye dagsorden for færdigheder for Europa 

og initiativer, f.eks. koalitionen for digitale færdigheder og job, hvilke yderligere 

initiativer mener De ville kunne bidrage til at fremme digitale færdigheder i hele EU? 

Jeg vil bidrage aktivt og trække på de igangværende drøftelser i Europa-Parlamentet og Rådet 

for at sikre, at de påtænkte reformer, navnlig om ophavsret og audiovisuelle regler, vedtages 

hurtigt og når de mål, vi har sat os. 

Reformen af reglerne om ophavsret, som Kommissionen foreslog i september 2016, er 

afgørende i bestræbelserne på at tilpasse de gældende regler til de digitale teknologier og nye 

former for adgang til indhold. Det er afgørende at fastholde den ambition, der foreslås for 

samtlige emner: valgmuligheder og adgang til onlineindhold modernisering af reglerne for 

forskning, uddannelse og inklusion af handicappede retfærdige regler for at opnå et mere 

velfungerende marked for ophavsret. Initiativerne om mobile onlineindholdstjenester og 

grænseoverskridende adgang til radio- og tv-programmer vil lette adgangen til kulturelt 

indhold, især audiovisuelt indhold. 

Den foreslåede revision af direktivet om audiovisuelle medietjenester er i øjeblikket under 

behandling i Europa-Parlamentet og Rådet. Jeg håber at nå til en hurtig vedtagelse af en 

afbalanceret tekst, der på en sammenhængende måde indarbejder nye aktører, effektivt 

beskytter seerne og brugerne af audiovisuelt indhold og øger konkurrenceevnen i den 

europæiske audiovisuelle sektor. Formålet med Kommissionens forslag er især at lette 

adgangen til audiovisuelt indhold og samtidig styrke forpligtelserne for video on demand-

tjenester til at fremme europæiske produktioner. 

* 

Mindreårige, der i stigende grad ser audiovisuelt indhold via video on-demand-tjenester, skal 

beskyttes på samme måde som ved tv-programmer. Derfor vil jeg forsvare de foreslåede 

foranstaltninger til beskyttelse af mindreårige i forbindelse med revisionen af direktivet om 

audiovisuelle medietjenester.  

Jeg vil fortsætte mit engagement i "Safer Internet Centres", som har til formål at gøre 

internettet sikrere for børn. Jeg vil styrke vores samarbejde med "alliancen for en bedre 

beskyttelse af mindreårige på internettet" for gennem bedre selvregulering at skabe et 

bedre onlinemiljø for børn, både hvad angår indhold og skadelig adfærd (f.eks. 

cybermobning). 

* 

Den digitale omstilling medfører, ligesom tidligere store teknologiske fremskridt, umådeligt 

store produktivitetsforøgelser. Den har imidlertid også en indvirkning på samfundet og især 

på arbejdsmarkedet. Visse job vil med tiden forsvinde, mens andre vil blive skabt, og de fleste 
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vil undergå en forandring. Der er et klart behov for ledsagende foranstaltninger til den digitale 

omstilling, først og fremmest ved at give alle borgere mulighed for at tilegne sig de digitale 

færdigheder, der sætter dem i stand til at tilpasse sig til de ændringer, der allerede er 

undervejs. 

Inden for rammerne af "En ny dagsorden for færdigheder i Europa" opfordrede 

Kommissionen medlemsstaterne til at udarbejde nationale strategier for udvikling af digitale 

færdigheder. Kommissionen har også lanceret "koalitionen for digitale færdigheder og job". 

Jeg vil samarbejde med Europa-Parlamentet for at sikre, at der er sammenhæng mellem 

gennemførelsen af de nationale strategier og europæiske initiativer. 

Jeg bakker fuldt ud op om pilotprojektet "Digital Opportunity scheme for internships", 

som har til formål at give nyuddannede og studerende erhvervserfaring inden for det digitale 

område i en anden medlemsstat. Et sådant pilotprojekt bør udvides til at omfatte flest mulige 

nyuddannede og give dem praktisk erfaring på det digitale område. 

8. Situationen i dag. 

Behovet for at sikre uafhængige medier af høj kvalitet står i øjeblikket højt på den 

politiske dagsorden. Samtidig er der enighed om, at der bør gøres mere for at give EU-

borgerne en informativ, upartisk dækning af EU-spørgsmål. Hvordan mener De, at EU 

kan bidrage til at støtte denne uafhængige mediedækning af høj kvalitet af EU-

spørgsmål på tværs af forskellige mediekanaler, og navnlig ved brug af nye medier og 

nye teknologier? De har specifikt fået til opgave at fremme en bæredygtig 

forretningsmodel for Euronews. Hvordan agter De at gribe dette an? Og hvordan passer 

Euronews ind i den bredere mission, som er at levere uafhængig ny dækning af EU-

spørgsmål? Hvilke andre initiativer agter De at fremme og støtte? De har ligeledes fået 

til opgave at undersøge, hvordan EU med fordel ville kunne bidrage til at beskytte 

borgerne mod "falske nyheder", især via onlineplatforme. Hvordan agter De at finde 

den rette balance mellem på den ene side at anerkende den rolle, som onlineplatforme 

spiller med hensyn til at sætte borgerne i stand til at få adgang til medier og kulturelt 

indhold, og på den anden side nødvendigheden af at sikre en solid lovgivningsmæssig 

ramme for disse? 

Dækningen af EU-spørgsmål har som oftest et nationalt eller regionalt perspektiv. Den 

seneste Eurobarometerundersøgelse viste, at kun 38 % af borgerne i EU føler sig 

"velinformerede" om EU-spørgsmål. Uafhængig journalistik af høj kvalitet, som beskæftiger 

sig med EU-spørgsmål, er i mine øjne af afgørende betydning for borgerne og det offentlige 

demokratiske rum i EU.  

Budgetmyndigheden har støttet denne vision over budgetposten multimedieaktiviteter.  Disse 

aktiviteter skal styrke dækningen af EU-spørgsmål i et paneuropæisk perspektiv, dvs. udover 

et rent nationalt perspektiv, for at give borgerne mulighed for at deltage i europæisk politik.  

Selv om ressourcerne er beskedne i forhold til medlemsstaternes og den private sektors, har 

Kommissionen søgt at maksimere virkningen ved at støtte de formater, som er mest populære 

blandt borgerne: 

 fjernsyn: med støtte til den paneuropæiske kanal Euronews 

 radio: med finansieringen af radionetværket Euranet Plus 
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 nye teknologier: med støtte til produktion af onlineindhold på grundlag af datajournalistik. 

Der er udvalgt to mediegrupper. Dette lagde grunden for et første samarbejde mellem det 

tyske nyhedsbureau DPA, det franske nyhedsbureau AFP og det italienske nyhedsbureau 

ANSA.  

* 

Jeg er ansvarlig for at "udvikle og fremme en bæredygtig forretningsmodel for Euronews, 

navnlig gennem en videreudvikling af dets public service-opgave ved at hjælpe med at finde 

nye partnere og ved at gøre bedre brug af digitale transmissionsteknikker, samtidig med at 

Euronews sikres fuld redaktionel uafhængighed".  

Kommissionen har ydet støtte til Euronews siden lanceringen i 1993. I 2010 gav 

Kommissionen Euronews en opgave af almennyttig interesse for Unionen, idet Euronews 

fortsat er den eneste kanal, der dækker EU-spørgsmål med et perspektiv, der rækker ud over 

det nationale perspektiv. Det er derfor blevet besluttet at indgå en partnerskabsaftale og en 

stabil samarbejdsramme for finansieringen af Euronews.  

Europa-Parlamentet har gentagne gange anmodet om at fortsætte og styrke støtten til 

Euronews for at sikre kanalens flersprogethed og dens rolle i skabelsen af et europæisk 

offentligt rum samt dens rolle i forbindelse med EU's kulturdiplomati. De forskellige 

evalueringer, der er gennemført siden 2009, har konkluderet, at kanalen har varetaget disse 

opgaver med positive resultater. 

Euronews har for nylig iværksat en ambitiøs strategi med henblik på at tilpasse sin model for 

produktion og distribution til de nye markedstendenser. Kommissionen vil nøje følge 

gennemførelsen af denne nye model for at sikre, at Euronews bevarer sin historiske opgave og 

for at evaluere, hvordan Kommissionens foranstaltninger kan gøres mere effektive. 

Kommissionen undertegnede en ny partnerskabsrammeaftale i februar 2017 for en periode på 

4 år. Denne aftale vil give os mulighed for at finansiere programmer om EU-spørgsmål og 

støtte den flersprogede dækning.    

Kommissionen har forpligtet sig til at beskytte Euronews' sproglige mangfoldighed. 

Sideløbende hermed forventes der en indsats for løbende tilpasning til borgernes nye vaner og 

den teknologiske udvikling i de kommende år. To sproglige versioner af Euronews, som 

finansieres af EU, arabisk og farsi, findes allerede i digital form.. Den seneste 

forvaltningsrevision fra 2016 viser, at der findes et stort potentiale til  denne overgang. 

Så vidt jeg er orienteret, blev aftalen med NBC vedtaget for nylig efter måneders 

forhandlinger mellem de forskellige aktionærer i Euronews.  Som De ved, er Euronews en 

privat virksomhed og kan derfor frit træffe sine egne strategiske beslutninger. Kommissionen 

er imidlertid en vigtig partner i Euronews og har derfor krævet visse garantier fra Euronews 

og har påtaget sig at revidere de potentielle virkninger af partnerskabsaftalen mellem NBC og 

Euronews.  

Kommissionen kan forlade aftalen, hvis disse garantier ikke overholdes. I min mandatperiode 

vil jeg bestræbe mig på nøje at følge gennemførelsen af samarbejdsaftalen med Euronews for 

at sikre merværdien af vores aktioner.   

Budgettet for multimedieaktiviteter er blevet reduceret betydeligt (~ 20 %) i den nuværende 

flerårige finansielle ramme (2014-2020). Dette bringer fremtidsperspektiverne under pres. I 



 – 13 –   

de senere år har Kommissionen med støtte fra Europa-Parlamentet imidlertid haft held til at 

opretholde finansiel stabilitet i Euronews og sikre kontinuitet hos radiokanalen Euranet Plus. 

Finansieringsafgørelsen for 2017 omfatter en ny finansieringsramme for Euranet Plus for at 

muliggøre kanalens produktion af radioprogrammer i løbet af de næste to år (fra medio 2017 

til medio 2019). Dette tilskud vil blive mindre end i den tidligere kontrakt på grund af 

budgetmæssige begrænsninger, men målet om at konsolidere en ramme for samarbejde 

mellem europæiske nationale og regionale radiostationer opretholdes.  

* 

For så vidt angår "falske nyheder", fokuserer Kommissionens tilgang på effektive, frivillige 

og selvregulerende foranstaltninger og frivillige samt målrettede reguleringsmæssige indgreb.   

Ud over de bestemmelser, der foreslås i forbindelse med ændringen af direktivet om 

audiovisuelle medietjenester for at styrke bekæmpelsen af hadefuld tale, vil jeg fremlægge 

yderligere foranstaltninger til fremme af mere proaktive foranstaltninger for onlineplatforme 

og sociale netværk. En anden del af vores arbejde vil være sammen med den højtstående 

repræsentant at styrke vores strategiske kommunikation for at imødegå 

misinformationskampagner uden for EU. 

På politisk plan omfatter vores værktøjskasse til at bekæmpe falske nyheder flere elementer: 

 Kontrol af indholdet af "falske nyheder": Kommissionen afsætter forsknings- og 

innovationsmidler til udviklingen af værktøjer, der skal hjælpe virksomhedsledere 

med at identificere og kontrollere onlineindhold, herunder ulovligt eller skadeligt 

indhold. 

 Kommissionen har også oprettet en konstruktiv dialog med de vigtigste sociale 

netværksoperatører for at overvåge fremskridt i løsningen af centrale spørgsmål som 

f.eks. "falske nyheder" gennem samarbejde med pressemøder (f.eks. kontrol af de 

faktiske omstændigheder) og/eller initiativer, der skal sikre et bedre mediekendskab 

blandt brugerne.  

 Mediekendskab: Vores arbejde omfatter et proaktivt engagement med de største 

sociale medieplatforme, herunder Facebook, Google og Twitter, og med eksperter i 

mediekendskab i hele Europa.  

 Dialog med medlemsstaterne: Formålet er at oprette en ekspertgruppe vedrørende 

sociale netværk i medlemsstaterne med henblik på at identificere god praksis og 

diskutere løsninger, dele forskningsresultater og bidrage til at finde harmoniserede 

tilgange. 

 


