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SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS

SPØRGSMÅL TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR

Neelie Kroes

(Digital dagsorden)

Almindelig duelighed, europæisk engagement og personlig uafhængighed

1. 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? 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?

Jeg glæder mig over at være blevet indstillet som EU-kommissær for endnu en periode. Jeg er 
økonom af uddannelse, så jeg har tilbøjelighed til at tænke i effektivitets- og velfærdsbaner og 
til at søge løsninger, der bygger på sund fornuft. Disse grundlæggende principper har -
sammen med min pligtfølelse over for offentligheden - vist sig uvurderlige i min karriere i 
erhvervslivet og inden for politik.

Jeg har været medlem af den nederlandske regering i 12 år, først som viceminister og siden 
som minister for transport, offentlige arbejder og telekommunikation. I denne periode var jeg 
blandt andet ansvarlig for privatiseringen af den nederlandske post- og telesektor, så 
markedsliberalisering og -regulering var ikke noget nyt for mig, da jeg blev nomineret af José 
Manuel Barroso som kommissær for konkurrence i 2004.

I min nuværende rolle har jeg set, hvordan konkurrence og regulering kan være nødt til at gå 
hånd i hånd, for at der kan sikres en effektiv ressourcefordeling til fordel for forbrugere og 
virksomheder. Jeg har høstet stor erfaring med regulerede virksomheder, især inden for 
informations- og kommunikationsteknologi.

Gennem vores undersøgelser og afgørelser om etablerede teleoperatørers samt software- og 
hardwareproducenters adfærd har jeg fået en dybere forståelse af EU's rolle i disse sektorer, 
både nu og i fremtiden. I dag er vores tiltag rettet mod at gøre liberalisering af nettene til en 
realitet og stimulere konkurrencen ved at tilskynde nye virksomheder til at gå ind på 
markedet. Men vi tænker også på fremtiden ved at stimulere udviklingen af den næste 
generation af accesnet og ved at skabe en statsstøtteramme, der kan fremme den næste 
generation af bredbåndsbaserede højhastighedsnet. Jeg har haft en del af ansvaret for at 



CM\800905DA.doc 3/8 PE431.149v01-00

DA

rådgive medlemsstaternes myndigheder om regulering af markedet for telekommunikation i 
overensstemmelse med rammedirektivet og ser frem til at påtage mig eneansvaret herfor i den 
næste kommission.

Jeg har også måttet lære mere om den teknologi, der er under udvikling, og de eksisterende 
distributionsformer. Jeg har sat mig ind i spørgsmålene om åbne standarder og problemerne 
med at sikre interoperabilitet, behovet for at beskytte onlineindhold ordentligt og hele striben 
af webbrowsere, der findes.

Som kommissær for konkurrence har jeg arbejdet hårdt på at bringe EU's politik tættere på 
borgerne. Jeg er ikke veget tilbage for at tage kampen op med store virksomheder og har 
vedvarende forsvaret forbrugernes interesser. Forbrugerne har hele tiden stået højt på min 
dagsorden.

Efter min mening er det indre marked Europas største aktiv. Ikke blot er det midlet til varig 
fred, det er også nøglen til økonomisk stabilitet, vækst og beskæftigelse, særlig set på 
baggrund af den globale økonomiske og finansielle krise. For at opnå et velfungerende indre 
marked må vi sige nej til protektionisme, der fører til opsplitning langs nationale grænser, og 
ja til liberaliserede markeder med konkurrence på lige vilkår og størst mulige fordele for 
forbrugerne.

Jeg anser det som et ansvar, jeg påtager mig over for offentligheden, at handle uafhængigt og 
i alle europæeres bedste interesse i overensstemmelse med de forpligtelser og etiske 
standarder, der er fastlagt i traktaten og i adfærdskodeksen for kommissærer. Ligesom i min 
første embedsperiode vil jeg ikke modtage instruktioner fra nogen regering eller noget andet 
organ. Det særlige ansvar, der er forbundet med at påtage sig et offentligt embede, gør det 
særdeles vigtigt at have en strategi for, hvordan man griber interessekonflikter an. Jeg har 
udfærdiget en ny interesseerklæring, der vil være tilgængelig for offentligheden. Jeg forpligter 
mig til at underrette Kommissionens formand om enhver situation, der kan give anledning til 
en interessekonflikt med mine opgaver. Under den foregående embedsperiode forpligtede jeg 
mig til ikke at påtage mig nogen erhvervsaktivitet uden for mit ansvarsområde, og den 
forpligtelse står stadig ved magt.

Forvaltning af Deres ansvarsområde og samarbejde med Europa-Parlamentet og dets 
udvalg

2. 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?

Min rolle som kommissær ser jeg som tredobbelt: jeg har en rolle i kollegiet, en rolle inden 
for mit hold af medarbejdere og allervigtigst: en rolle over for borgerne i Europa, 
repræsenteret af Europa-Parlamentet og Rådet. Generelt betragtet tjener jeg alle relevante 
interesseparter.

Jeg er en god holdspiller og af natur konsensusskaber, og som sådan ser jeg min rolle i 
kollegiet. Når der skal træffes vanskelige beslutninger, risikerer et organ som 
kommissærkollegiet at køre fast. For at komme videre må vi først forstå, hvilke problemer 
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vores kolleger står over for, og derpå søge kreative kompromiser, hvis vi mener, at dette er i 
alle europæeres bedste interesse. Derfor mener jeg også, at en ligelig repræsentation af mænd 
og kvinder i kollegiet er yderst vigtig.

I det daglige arbejder jeg tæt sammen med min kabinet og mine tjenestegrene. I min tid som 
konkurrencekommissær tog vi de nødvendige skridt i form af en intern omstrukturering for at 
skabe større åbenhed og opnå bedre kommunikation samt øget produktivitet og effektivitet i 
Generaldirektoratet for Konkurrence. Dette var et særlig vigtigt mål for mig, da jeg bærer det 
politiske ansvar for mit område.

Jeg betragter åbenhed og god kommunikation som et afgørende element i alt det arbejde, jeg 
udfører i Kommissionen. Jeg står til regnskab for mine handlinger både over for 
medlemmerne af Europa-Parlamentet og over for offentligheden. Parlamentet spiller en 
central rolle som vogter af demokratiet i Europa og repræsentant for alle europæeres almene 
interesser. Derfor må vi fortsat arbejde tæt sammen. Jeg for min part er altid villig til at 
deltage i udvalgsmøder, modtage delegationer og svare på mundtlige og skriftlige spørgsmål, 
både i Bruxelles og Strasbourg. Dette er noget, jeg lægger stor vægt på, og jeg ser frem til at 
udvikle en konstruktiv politisk dialog med Europa-Parlamentet og samarbejde med 
Parlamentet som led i den fælles beslutningsprocedure, der også før Lissabontraktaten gjaldt 
for hovedparten af de retsakter, der hører under ansvarsområdet den digitale dagsorden.

Endvidere holder jeg alle orienteret om resultaterne af mit arbejde gennem jævnlige 
pressekonferencer og interviews. Naturligvis er effektiv kommunikation en tovejsproces, og 
derfor gør jeg ihærdigt opmærksom på, at man altid kan henvende sig via mit websted med 
spørgsmål om mit arbejde.

3. Hvilke specifikke tilsagn er De villig til at give om større åbenhed, øget samarbejde 
og effektiv opfølgning af Parlamentets holdninger og anmodninger om 
lovgivningsmæssige initiativer, også under hensyntagen til Lissabontraktatens 
ikrafttræden? 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?

Jeg betragter Lissabontraktatens ikrafttræden som et skridt fremad for demokratiet i Europa. 
Lissabontraktaten muliggør et bedre samarbejde mellem institutionerne og større 
ansvarlighed, og dermed kan vi bedre arbejde i fællesskab på at skabe et mere effektivt og 
virkningsfuldt EU, der er tættere på borgerne i Europa.

Nu vil vi i højere grad end nogensinde før kunne støtte os til en europæisk politisk konsensus 
som grundlag for at udarbejde lovgivningsinitiativer, hvor det er nødvendigt. Kommissionen 
vil kunne indgå i et tættere samarbejde med Parlamentet, ikke mindst fordi fælles 
beslutningstagning bliver den fremherskende lovgivningsprocedure. Det er naturligvis 
afgørende, at Parlamentet modtager lige så omfattende oplysninger som Rådet for at kunne 
deltage fuldt ud i denne procedure.

Kommissionen lægger stor vægt på at sikre bedre lovgivning, og for mig indebærer dette, at 
der kun vedtages lovgivning, hvis det er forbundet med en klar merværdi, at lovgivningen 
skal være mere målrettet, og at den først vedtages efter fuld høring i overensstemmelse med 



CM\800905DA.doc 5/8 PE431.149v01-00

DA

principperne om proportionalitet og subsidiaritet. Det indebærer også en bedre opfølgning af 
initiativerne og dermed en mere helhedsorienteret tilgang til lovgivningen i overensstemmelse 
med rammeaftalen.

Bedre lovgivning inden for rammerne af en styrket fælles beslutningsprocedure forudsætter 
også, at vi forbedrer vores arbejdsgange og dialog og skaber en atmosfære af gensidig tillid 
baseret på åbenhed. Jeg mener, at kommissærhøringerne er et godt udgangspunkt for at få sat 
gang i denne proces, og jeg er som sagt ivrig efter at udvikle et godt arbejdsforhold til 
Parlamentet og ser frem til at deltage i bilaterale møder og i møderne i Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi og i Kultur- og Uddannelsesudvalget. Når vi har fået disse ting på plads, 
er jeg sikker på, at vi får en friere og bedre informationsudveksling.

Politikrelaterede spørgsmål

4. Hvad er Deres tre vigtigste prioriteter for Deres foreslåede ansvarsområde under 
behørig hensyntagen til den finansielle, økonomiske og sociale krise og behovet for 
en bæredygtig udvikling?

Informations- og kommunikationsteknologi (ikt) præger i dag alle sektorer i samfundet, så 
mange af Kommissionens politikker spiller en positiv rolle i udviklingen af ikt – fra 
strukturfondene og Fonden for Udvikling af Landdistrikterne til direktiverne om det indre 
marked og forbrugerrettigheder. Mit mål er at udforme og gennemføre en europæisk digital 
dagsorden, der bidrager til at virkeliggøre EU's vision for 20201, og som sætter forbrugerne og 
borgerne i centrum. Jeg agter at udforme den europæiske digitale dagsorden i tæt samarbejde 
med Europa-Parlamentet og Rådet såvel som med mine kolleger i Kommissionen. Mine første 
prioriteter er: i) at etablere fremtidens højhastighedsnet, ii) at gennemføre det indre online-
marked, iii) at sikre, at alle borgere deltager i informationssamfundet, og iv) at sikre øget og 
mere målrettet støtte til ikt-forskning og -innovation. Både borgerne og erhvervslivet - store 
såvel som små virksomheder, etablerede selskaber såvel som nye konkurrenter på markedet, 
de højest rangerende foretagender såvel som nystartede virksomheder - har en rolle at spille 
som drivkraft for innovation.

i) Etablere fremtidens højhastighedsnet
Et afgørende element i Europas konkurrenceevne er udbredt adgang til internettet. 
Kommissionen vil videreudvikle sin strategi for europæiske bredbåndsnet, der bygger på 
konkurrence, en blanding af mobil- og fastnetteknologi og offentlig-private partnerskaber. Vi 
vil ihærdigt forfølge den dobbelte målsætning om at give alle europæere grundlæggende 
bredbåndsadgang inden 2013 og stimulere en hurtig og almen opgradering til net af den nye 
generation i løbet af de kommende 5 - 10 år. Der er taget de første skridt til at fremme 
offentlige og private investeringer gennem de reviderede rammebestemmelser for 
telekommunikation og rammerne for statsstøtte, men vi må fortsætte med at rydde hindringer 
af vejen og skabe incitamenter - idet vi respekterer princippet om teknologineutralitet - til 
investering i de nye tjenester og den infrastruktur i verdensklasse, som Europa har brug for.

ii) Gennemføre det indre online-marked
E-økonomien har et enormt økonomisk potentiale, men alt for ofte afholder retlige og 

                                               
1 Høring om fremtidens "EU 2020"-strategi, KOM(2009) 647 af 24. november 2009.
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reguleringsmæssige barrierer forbrugerne og virksomhederne fra at handle på internettet på 
tværs af grænserne. I løbet af de sidste 18 måneder har jeg ledet en række konsensusskabende 
rundbordsmøder om elektronisk handel. Deltagerne i disse møder er blevet enige om at 
udvikle nye licensrammer og multiterritorielicenser og skabe en fælles ramme for udveksling 
af oplysninger om rettigheder, og nogle af deltagerne (blandt andet Apple og Amazon) har 
forpligtet sig til at udvide deres tjenesters geografiske dækning i EU. Men der er stadig 
problemer nok at tage fat på, fra tilrådighedsstillelse af digitalt indhold til forbrugernes 
manglende tillid til elektroniske betalinger og deres kontraktmæssige rettigheder. Jeg vil 
gerne fortsat samarbejde nært med mine kolleger om at sikre, at Kommissionen medvirker til 
at fremme udviklingen af praktiske, forholdsmæssigt afpassede og innovative løsninger, der 
for alvor kan sætte gang i en onlineøkonomi i EU.

iii. Sikre, at alle borgere deltager i informationssamfundet
Vi må fortsætte med at forbedre kvaliteten af onlinetjenesterne i den offentlige og den private 
sektor (f.eks. e-sundhed, e-forvaltning og e-inklusion). Til dette formål har vi brug for 
effektive ikt-standarder, der navnlig fremmer interoperable løsninger. Vi er også nødt til at 
garantere, at den nye teknologi er sikker og respekterer privatlivets fred, og at nettene er 
pålidelige og robuste, åbne og neutrale. Alle europæere – herunder naturligvis også de yngre 
generationer – skal gøres bevidste om deres rettigheder og forpligtelser på internettet. Dette 
kræver en øget indsats for at gøre internettet sikrere, blandt andet tiltag vedrørende voldelige 
videospil, og for at øge borgernes it-kundskaber. Vi må videreføre foranstaltningerne for at 
undgå en it-kløft i vores samfund, for at støtte sårbare grupper som lavindkomstfamilier, 
ældre borgere og unge arbejdsløse og for at styrke de positive virkninger, som ikt medfører 
for en bæredygtig digital økonomi.

iv. Sikre øget og mere målrettet støtte til ikt-forskning og -innovation
Europæisk forskning og innovation er stadig opsplittet, vores nationale forsknings- og 
uddannelsesnet er underudviklede, og disse forhold udgør en trussel mod EU's 
konkurrenceevne på verdensplan. Jeg er overbevist om, at ikt-forskning og -innovation er 
nøglen til en løsning på nogle af Europas største udfordringer – fra udvikling af en grøn 
økonomi med lave CO2-emissioner til pleje af den aldrende befolkning, og derfor skal ikt 
spille en central rolle i mange af vores fremtidige politiske initiativer. Vi er nødt til at skabe 
bedre vilkår for privat investering i ikt-forskning og –udvikling og styrke og lette 
koordineringen af den offentlige støtte. Vi må gøre forskningsstøtten tilgængelig for smv'er 
og nystartede innovative virksomheder for at fremme nye europæiske talenter. Jeg vil holde et 
vågent øje med forvaltningen af budgettet for ikt-delen af F&U-rammeprogrammet, for 
programmet for konkurrenceevne og innovation og for de øvrige finansielle instrumenter 
under mit ansvarsområde. Jeg har også tænkt mig at deltage aktivt i udviklingen af de næste 
finansielle overslag for ikt-delene af det ottende rammeprogram og efterfølgeren til det 
nuværende program for konkurrenceevne og innovation. Jeg vil desuden undersøge, hvordan 
de fælles teknologiinitiativer (Artemis og ENIAC) fungerer, og forberede nye offentlig-
private partnerskaber på ikt-området.

5. Hvilke specifikke lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige initiativer agter 
De at tage og ifølge hvilken tidsplan? Hvilke specifikke tilsagn kan De give, særlig 
hvad angår de af udvalgenes prioriteter og dertil knyttede anmodninger, som vil 
falde ind under Deres ansvarsområde? Hvorledes vil De personligt sikre de 
lovgivningsmæssige forslags kvalitet?
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Jeg vil udforme de initiativer, der skal indgå i den digitale dagsorden, inden for de første seks 
måneder af mit mandat. Målet for denne dagsorden er at fremme en integreret ikt-politisk 
ramme, der dækker både udbud af og efterspørgsel efter digitale tjenester og produkter samt 
digitalt indhold, og sikre, at Europa fortsat er med i front i den teknologiske udvikling. Jeg vil 
også se på spørgsmålet om, hvordan vi kan fremme udbygning og ibrugtagning af 
højhastighedsinternet i EU, fastnet såvel som mobilnet, samt en koordineret frekvenspolitik. 
Jeg ser frem til at modtage input fra Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råds forårstopmøde 
i 2010 og det uformelle møde mellem ministrene for telekommunikation i Granada i april, 
såvel som fra andre interesseparter og civilsamfundet. Jeg forventer, at den endelige digitale 
dagsorden vil blive fremlagt i løbet af sommeren 2010.

Jeg deler fuldt ud den opfattelse, at EU kun skal vedtage lovgivning, hvis en offentlig høring 
har bekræftet, at en indsats på EU-plan er nødvendig og står i et rimeligt forhold til målet, og 
hvis vi dermed kan nå de ovenfor skitserede mål med de lavest mulige økonomiske 
omkostninger. José Manuel Barroso lægger stor vægt på "intelligent" lovgivning og på at 
sikre, at Kommissionen omhyggeligt og systematisk evaluerer ikke blot sine 
udgiftsprogrammer, men også sine lovforslag og gennemførelsen af eksisterende lovgivning. 
Jeg agter at gennemføre den digitale dagsorden ved hjælp af både lovgivningsinitiativer og 
andre tiltag inden for følgende områder: i) etablering af fremtidens højhastighedsnet, ii) 
europæisk digitalt indhold og iii) digitalt medborgerskab.

i) Etablering af fremtidens højhastighedsnet
I år vil Kommissionen også forelægge en henstilling om reguleret adgang til næste generation 
af accesnet for yderligere at fremme brugen af højhastighedsnet. Vi vil desuden straks tage 
skridt til at nedsætte Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for 
Telekommunikation.

Kommissionen vil tilrettelægge en bred offentlig høring om spørgsmålet om forsyningspligt i 
løbet af 2010. Jeg ser frem til Europa-Parlamentets aktive bidrag til denne debat, der vil danne 
grundlag for en meddelelse fra Kommissionen, som vil blive fulgt op af lovforslag inden 
udgangen af 2010, hvis det viser sig nødvendigt.

Kommissionen tilskynder aktivt medlemsstaterne til at gennemføre overgangen til digital-tv 
inden januar 2012 og stille 800 MHz-båndet til rådighed for den videre udvikling af trådløse 
kommunikationstjenester. Reallokeringen af frekvenser er efter min mening en chance, som 
Europa bør udnytte fuldt ud til at styrke den økonomiske genopretning, og dette kræver en 
koordineret fremgangsmåde. Jeg tror også på, at en ambitiøs frekvenspolitik i Europa kan 
skabe gunstige vilkår for udvikling af et væld af nye tjenester, især mobilbredbåndstjenester.

Europa-Parlamentet og Rådet vil vedtage et flerårigt frekvenspolitisk program, der skal 
udgøre det strategiske grundlag for anvendelsen af frekvenser i Europa. Jeg ser frem til at 
deltage i det første frekvenstopmøde med Europa-Parlamentet, som jeg betragter som et godt 
forum for mere detaljerede drøftelser om vores fremtidige prioriteter.

ii. Videreudvikling af politikken for europæisk digitalt indhold
Som et af mine første initiativer vil jeg iværksætte en målrettet indsats for at skabe et reelt 
indre marked for indhold og fremme digitaliseringen af Europas kulturarv. Denne indsats vil 
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kræve koordinerede foranstaltninger i Kommissionen og med de andre institutioner for at 
fjerne den nuværende opsplitning af EU-markedet.  Jeg vil gennemføre en grundig analyse af 
de licensbestemmelser, der tillader adgang til indhold, især med henblik på forældreløse 
værker og værker, der ikke trykkes længere, og på at etablere et holdbart grundlag for det 
europæiske digitale bibliotek (Europeana) og en storstilet digitalisering af kulturelle værker i 
Europa. I tæt samarbejde med kommissæren for det indre marked vil jeg bidrage til 
Kommissionens mål om at skabe favorable rammer for udvikling af et troværdigt, 
konkurrencedygtigt og Europadækkende udbud af onlineindhold. Rammerne skal give dem, 
der tilbyder indhold på internettet, en effektiv beskyttelse af intellektuel ejendomsret, så vi 
sætter en stopper for den omfattende ulovlige kopiering via nettet.

Kommissionen vil også arbejde på at få mandatet til Det Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed (ENISA) fornyet. Jeg forventer desuden, at resultaterne af sidste års 
debat om cyberangreb vil danne grundlag for forslag om at modernisere og styrke net- og 
informationssikkerheden på europæisk plan. Vi planlægger endvidere at aflægge beretning om 
direktivet om audiovisuelle medietjenester samt tage direktivet om den offentlige sektors 
informationer op til fornyet overvejelse og vurdere, om der er behov for yderligere tiltag 
vedrørende det europæiske system til klassificering af videospil. 

iii. Udvikling af en politik for digitalt medborgerskab
Jeg vil især rette opmærksomheden mod Europas bidrag til udformning af åbne ikt-standarder 
af høj kvalitet. Desuden vil Kommissionen inden udgangen af 2010 aflægge rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om spørgsmålet om netneutralitet med udgangspunkt i de nye 
bestemmelser i regelsættet for elektronisk kommunikation.

Europas borgere bør også kunne nyde godt af digitale tjenester, når de benytter sig af retten til 
fri bevægelighed. Kommissionen vil udsende en foreløbig rapport om forordningen om 
roaming i juni, der senere vil blive fulgt af en fuld redegørelse. Jeg vil følge udviklingen i 
roamingtaksterne i Europa med stor interesse, og jeg forventer at se meget lavere detailpriser 
for dataroaming, og at chokregninger bliver et overstået kapitel for roamingkunderne.

Opgaven at beskytte personoplysninger vokser med udviklingen af ny teknologi. Jeg glæder
mig til at arbejde sammen med kommissær Reding om at analysere resultaterne af den 
offentlige høring om det generelle databeskyttelsesdirektiv. Kommissionen vil også overvåge 
nøje, at de nye regler om beskyttelse af privatlivets fred, der skal være gennemført i national 
ret i 2011, håndhæves i praksis. Jeg agter desuden i nært samarbejde med Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse at indtage en aktiv rolle i spørgsmålet om anmeldelse af 
brud på sikkerheden.

Yderligere vigtige tiltag er blandt andet opfølgning af handlingsplanerne og 
ministererklæringerne om e-forvaltning, e-inklusion og e-sundhed. Jeg vil endvidere overveje 
at fremsætte forslag om en forordning om det køretøjsmonterede nødopkaldssystem, eCall, og 
om videreudvikling af politikken for ikt som middel til øget energieffektivitet.


