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SVAR PÅ EUROPAPARLAMENTETS

SKRIFTLIGA FRÅGOR TILL DEN NOMINERADE 
KOMMISSIONSLEDAMOTEN

Neelie KROES

Digitala agendan

Allmän kompetens, engagemang för EU och personlig oavhängighet

1. Vilka av dina personliga kvalifikationer och erfarenheter är särskilt viktiga för 
uppdraget som kommissionsledamot och främjandet av det europeiska 
allmänintresset, särskilt inom det område som du skulle ansvara för? Vad sporrar 
dig? På vilket sätt kan du inför Europaparlamentet garantera din personliga 
oavhängighet, och hur kan du garantera att din tidigare, nuvarande eller framtida
verksamhet inte på något sätt skulle kunna innebära att fullgörandet av dina 
skyldigheter inom kommissionen ifrågasätts?

Jag känner mig hedrad över att ha nominerats till en andra period som EU-kommissionär. 
Som utbildad ekonom har jag en tendens att tänka i termer av effektivitet och välstånd. Jag 
strävar också efter att hitta lösningar som bygger på sunt förnuft. De grundläggande 
principerna, kombinerade med ansvarskänsla och målmedvetenhet, har varit ovärderliga under 
min karriär inom affärsvärlden och politiken.

Jag har varit regeringsledamot i Nederländerna i tolv år, först som biträdande minister och 
sedan som minister med ansvar för transporter, offentliga bygg- och anläggningsarbeten och 
telekommunikationer. Under den perioden ansvarade jag bland annat för privatiseringen av 
den nederländska post- och telekomsektorn. När kommissionens ordförande 
José Manuel Barroso 2004 nominerade mig till posten som kommissionär med ansvar för 
konkurrensfrågor hade jag alltså redan en del erfarenhet av både reglering och avreglering av 
marknader.

I min nuvarande roll har jag sett hur konkurrens och reglering ibland måste samspela för en 
effektiv resursfördelning, till nytta för både konsumenter och företag. Jag har hunnit få stor 
erfarenhet av reglerade branscher, särskilt på området informations- och 
kommunikationsteknik.

Genom våra undersökningar och beslut beträffande olika telekomoperatörer, 
programutvecklare och hårdvarutillverkare har jag också fått en djupare förståelse för EU:s 
nuvarande och framtida roll inom dessa sektorer. De åtgärder vi vidtar i dag syftar till att 
avreglera näten och stimulera konkurrensen genom att göra det lättare för olika aktörer att ta 
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sig in på marknaden. Vi planerar dock också för framtiden genom att främja utvecklingen av 
nästa generations åtkomst och genom att anta rambestämmelser för statligt stöd till nästa 
generations höghastighetsbredband. Jag har hittills haft en del av ansvaret för rådgivning till 
medlemsstaternas myndigheter när det gäller regleringen av telekommarknaderna i enlighet 
med ramdirektivet. Nu ser jag fram emot att få ensamt ansvar för denna fråga i den nya 
kommissionen.

Jag har också fått lov att lära mig mer om den teknik som håller på att utvecklas, liksom om 
befintliga distributionssätt. Jag har också blivit bekant med fenomen som öppna standarder, 
interoperabilitetens utmaningar, behovet att skydda Internetinnehåll samt hela 
marknadsutbudet av webbläsare!

Som kommissionär med ansvar för konkurrensfrågor har jag arbetat hårt för att föra EU 
närmare medborgarna. Jag har inte tvekat att ta itu med storföretag, och jag har alltid försökt 
försvara konsumenternas intressen. För mig hamnar konsumentfrågorna högst upp på 
dagordningen.

Jag tycker också att den inre marknaden är EU:s kronjuvel. Den är inte bara ett medel för att 
åstadkomma långsiktig fred, utan den bidrar även till ekonomisk stabilitet, tillväxt och fler 
arbetstillfällen – också i en period av global ekonomisk och finansiell kris. För att stödja den 
inre marknaden måste vi säga nej till den protektionism som hotar att splittra marknaden längs 
nationsgränserna, och vi måste säga ja till ett avreglerat näringsliv som leder till största 
möjliga välstånd för konsumenterna och rättvisa konkurrensvillkor för företagen.

Jag kan offentligen försäkra att jag kommer att agera oberoende och i alla européers intresse, i 
enlighet med de skyldigheter och etiska regler som återfinns i fördraget och i 
uppförandekoden för kommissionärer. Jag kommer, precis som under min första 
ämbetsperiod, inte att godta några instruktioner från nationella regeringar eller andra organ. 
De särskilda skyldigheter som är kopplade till offentliga ämbeten gör det viktigt att ha 
effektiva strategier för att hantera intressekonflikter. Jag har fyllt i en ny intresseförklaring 
som alla kommer att kunna ta del av. Jag lovar också att informera ordförande Barroso om 
alla situationer som kan leda till en intressekonflikt när det gäller mina skyldigheter. Under 
min senaste ämbetsperiod förband jag mig att inte ta några uppdrag vid sidan av mitt arbete 
som kommissionär, och det åtagandet kvarstår.

Förvaltning av ansvarsområdet och samarbete med Europaparlamentet och dess utskott

2. Hur skulle du uppfatta din uppgift som ledamot av kommissionskollegiet? På 
vilket sätt skulle du betrakta dig själv som ansvarig och redovisningsskyldig inför 
Europaparlamentet för ditt och dina avdelningars handlande?

Jag anser att jag har tre roller som kommissionär: inom kommissionskollegiet; i kretsen av 
mina egna medarbetare; och – viktigast av allt – för människorna i Europa, företrädda av 
Europaparlamentet och rådet. Jag ser alla berörda parter som mina uppdragsgivare.

Jag är en bra lagspelare som alltid söker samförstånd. Det är så jag ser min roll inom 
kommissionskollegiet. När man ska fatta svåra beslut kan det dock uppstå låsningar i en sådan 
grupp, som ju bygger på samförstånd och enighet. För att kunna driva frågor vidare i en sådan 
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situation måste man först sätta sig in i de problem som ens kolleger står inför, och sedan söka 
kreativa kompromisser som gagnar hela EU:s befolkning. Det är också av det skälet som jag 
tycker att en jämn könsfördelning inom kommissionskollegiet är så viktigt.

I det dagliga arbetet har jag nära kontakter med mitt kabinett och de enheter jag ansvarar för. 
Under min tid som kommissionär med ansvar för konkurrensfrågor har vi genomfört en 
omstrukturering av GD Konkurrens för att öka insynen, förbättra kommunikationen och höja 
produktiviteten och effektiviteten. För mig som politiskt ansvarig för dessa frågor var detta en 
mycket viktig åtgärd.

Insyn och bra kommunikation är grundläggande ledord för allt arbete som jag utför inom 
kommissionen. Jag är ansvarig för de åtgärder jag vidtar, både inför er som ledamöter av 
Europaparlamentet och inför medborgarna. Parlamentet spelar en nyckelroll för demokratin 
inom EU och företräder det europeiska allmänintresset. Därför måste vi fortsätta att arbeta 
nära varandra. Jag är personligen alltid beredd att delta i utskottssammanträden, ta emot 
delegationer och svara på muntliga och skriftliga frågor, både i Bryssel och i Strasbourg. Allt 
detta ligger mig varmt om hjärtat, och jag ser fram emot att utveckla en konstruktiv politisk 
dialog med er, liksom att samarbeta med er via medbeslutandeförfarandet. Samma förfarande 
tillämpades också redan före Lissabonfördraget på större delen av de rättsakter som gäller den 
digitala agendan.

Slutligen kommer jag att hålla alla uppdaterade om mitt arbete genom pressträffar och 
intervjuer, och eftersom effektiv kommunikation alltid sker i båda riktningarna vill jag betona 
att de som har frågor om mitt arbete också kan kontakta mig via min webbplats.

3. Vilka specifika åtaganden är du redo att göra i fråga om ökad öppenhet, ökat 
samarbete med Europaparlamentet och e f f e k t i v  uppföljning av 
Europaparlamentets ståndpunkter och önskemål om lagstiftningsinitiativ, även 
med hänsyn till Lissabonfördragets ikraftträdande? Är du beredd att förse både 
parlamentet och rådet med samma uppgifter och handlingar när det gäller 
planerade initiativ och pågående förfaranden?

Det faktum att Lissabonfördraget nu trätt i kraft är för mig ett steg framåt för demokratin 
inom EU. Fördraget underlättar samarbetet mellan EU-institutionerna och ökar möjligheterna 
att utkräva ansvar. På så sätt kan vi tillsammans arbeta för ett effektivare och mer målinriktat 
EU som befinner sig närmare medborgarna.

Vi kommer att få större möjligheter än någonsin att utifrån ett samförstånd på EU-nivå ta nya 
lagstiftningsinitiativ där så krävs. Kommissionen kommer också att kunna arbeta närmare 
parlamentet, inte minst för att medbeslutandeförfarandet kommer att bli det dominerande 
lagstiftningsförfarandet. Det är vidare självklart att parlamentet måste få lika mycket 
information som rådet för att kunna delta fullt ut i medbeslutandeförfarandet.

Bättre lagstiftning är ett nyckelord för kommissionen. För mig innebär detta att man bara ska 
anta nya bestämmelser om man är säker på att de tillför något, att lagstiftningen ska vara mer 
målinriktad och följa proportionalitets- och subsidiaritetsprincipen, samt att alla berörda parter 
ska kunna ge sina synpunkter innan lagstiftningen antas. Det innebär också att initiativ måste 
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följas upp på ett bättre sätt, så att vi får mer av en helhetssyn på lagstiftning i enlighet med 
ramavtalet.

Nu när medbeslutandeförfarandet används mer än tidigare innebär bättre lagstiftning också att 
vi förbättrar våra arbetsmetoder och vår dialog samt skapar en atmosfär av ömsesidigt 
förtroende baserad på ökad insyn. Jag anser att utfrågningarna i Europaparlamentet är en bra 
startpunkt för allt detta, och jag är angelägen om att vi får en fungerande arbetsrelation. Jag 
ser också fram emot kommande bilaterala möten, liksom att få delta i sammanträden med 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi samt utskottet för kultur och utbildning. När 
allt detta är avklarat tror jag att det fria informationsutbytet oss emellan kommer att fungera 
ännu bättre.

Frågor som rör den politiska strategin

4. Vilka är dina tre huvudprioriteringar inom ditt föreslagna ansvarsområde, med 
beaktande, om så krävs, av den finansiella, ekonomiska och sociala krisen och 
problem som är kopplade till hållbar utveckling?

Eftersom informations- och kommunikationsteknik (IKT) numera används överallt i samhället 
kommer många av kommissionens åtgärder och instrument – från struktur- och 
landsbygdsutvecklingsfonderna till direktiven om den inre marknaden och konsumentfrågor –
att påverka dess utveckling positivt. Jag kommer att prioritera utvecklingen och 
genomförandet av en europeisk digital agenda som bidrar till fullbordandet av visionen för 
EU 20201 och som sätter fokus på konsumenter och medborgare. Jag har för avsikt att ta fram 
agendan i nära samarbete med Europaparlamentet och rådet, liksom med mina kolleger i 
kommissionen. Mina första prioriteringar är följande: i) att bygga framtidens 
höghastighetsnät, ii) att förverkliga den digitala inre marknaden, iii) att göra det möjligt för 
alla medborgare att delta i informationssamhället, och iv) att öka och fokusera stödet till 
forskning och innovation på området informations- och kommunikationsteknik. För att 
stimulera innovation är både konsumenter och företag av stor betydelse, och företagen kan 
vara stora eller små, etablerade eller uppstickare, solida storföretag eller nystartade företag.

i) Att bygga framtidens höghastighetsnät
En viktig förutsättning för Europas konkurrenskraft är bred tillgång till 
höghastighetsuppkopplingar till Internet. Kommissionen kommer att fortsätta att utveckla en 
europeisk bredbandsstrategi baserad på konkurrens, en blandning av mobil och fast teknik 
samt offentlig-privata partnerskap. Vi kommer att arbeta hårt för att nå två mål: dels ska alla 
européer ha tillgång till någon form av bredband senast 2013, dels vill vi stimulera en snabb 
och bred uppgradering till den nya generationens nät under de kommande 5–10 åren. De 
ändrade rambestämmelserna för telekom och statligt stöd innebär ett första steg för att främja 
offentliga och privata investeringar. Vi måste dock fortsätta att ta bort hinder och skapa 
incitament för investeringar i de nya tjänster och den förstklassiga infrastruktur som Europa 
behöver. Samtidigt måste principen om teknikneutralitet respekteras.

ii) Att förverkliga den digitala inre marknaden
Trots att e-ekonomin har en enorm ekonomisk potential avstår alltför ofta enskilda 

                                               
1 Samråd om framtidsstrategin ”EU 2020”, KOM(2009) 647 slutlig, 24.11.2009.
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konsumenter och företag från att genomföra online-transaktioner över nationsgränserna på 
grund av juridiska och administrativa hinder. Under de gångna 18 månaderna har jag lett en 
serie rundabordsmöten för att skapa samförstånd kring e-handel. Deltagarna kom överens om 
att ta fram både licenser som gäller i många geografiska områden och nya licensplattformar. 
De kommer också att utveckla ett gemensamt system för utbyte av information om ägande av 
rättigheter. En del av deltagarna (t.ex. Apple och Amazon) lovade att erbjuda sina tjänster i ett 
större geografiskt område i EU. Mycket återstår dock att göra, det kan gälla allt från 
tillhandahållande av digitalt innehåll till att skapa tilltro hos konsumenterna när det gäller 
elektroniska betalningar eller rättigheter i samband med slutande av avtal. Jag kommer också 
fortsättningsvis, och i nära samarbete med mina kolleger, att se till att kommissionen bidrar 
till att utveckla ändamålsenliga, proportionella och innovativa lösningar för att skapa en 
verklig e-ekonomi i EU.

iii) Att göra det möjligt för alla medborgare att delta i informationssamhället
Vi måste fortsätta att förbättra kvaliteten på Internettjänster inom offentlig och privat sektor, 
t.ex. när det gäller e-hälsa, e-förvaltning och e-integration. Detta kräver användbara 
standarder för informations- och kommunikationsteknik som kan ligga till grund för 
interoperativa lösningar. Vi måste också se till att den nya tekniken är säker och inte inkräktar 
på privatlivet. Näten måste också vara tillförlitliga, stabila, öppna och neutrala. Alla européer 
– och naturligtvis även de yngre – måste känna till sina rättigheter och skyldigheter på 
Internet. Detta kommer att kräva ökade insatser för ett säkrare Internet, exempelvis när det 
gäller våldsamma videospel, och åtgärder för att öka mediekompetensen. Vi måste också 
fortsätta våra ansträngningar för att undvika en ”digital klyfta” i samhället. Problemet gäller 
svagare grupper som låginkomsthushåll, äldre personer och arbetslösa ungdomar. Samtidigt 
bör vi arbeta på att förs tärka  de positiva effekter som informations- och 
kommunikationsteknik har för en hållbar digital ekonomi.

iv) Att öka och fokusera stödet till forskning och innovation på området informations-
och kommunikationsteknik
Europeisk forskning och innovation är fortfarande fragmenterade, och våra nationella nätverk 
inom forskning och utbildning är outvecklade. Båda dessa faktorer hotar vår globala 
konkurrenskraft. Jag är övertygad om att forskning och innovation inom informations- och 
kommunikationsteknik är av avgörande betydelse för att möta några av Europas viktigaste 
utmaningar, från utvecklingen av en grön ekonomi med låga koldioxidutsläpp till 
tillhandahållande av vård och omsorg för en åldrande befolkning. Forskning och innovation 
på IKT-området måste därför bli en central komponent i många av våra framtida initiativ. Vi 
måste dels skapa bättre villkor för privata investeringar inom IKT-forskning och IKT-
utveckling, dels förstärka och förenkla samordningen av offentligt stöd. För att främja 
europeisk kompetens bör vårt forskningsstöd bli tillgängligt för små och medelstora företag 
och uppfinningsbaserade nystartade företag. Jag kommer att hålla ett vakande öga på hur 
budgeten förvaltas för IKT-delen av ramprogrammet för forskning och utveckling, 
ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation, liksom andra finansieringsorgan som jag 
ansvarar för. Jag tänker också delta aktivt när man tar fram budgetplanen för IKT-delen av det 
åttonde ramprogrammet för forskning och utveckling, liksom för nästa ramprogram för 
konkurrenskraft och innovation. Slutligen kommer jag att göra en översyn av hur de 
nuvarande gemensamma teknikinitiativen (Artemis och Eniac) fungerar och förbereda nya 
offentlig-privata partnerskap på IKT-området.
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5. Vilka specifika lagstiftningsinitiativ och andra initiativ som inte rör lagstiftning 
tänker du att lägga fram, och vilken är tidsplanen för dessa? Vilka specifika 
åtaganden kan du göra, särskilt i fråga om utskottens prioriteringar och önskemål 
som följer av dessa, och som skulle omfattas av ditt ansvarsområde? Hur skulle du 
personligen se till att lagstiftningsförslagen håller god kvalitet?

Jag kommer att utveckla de initiativ som ryms i den digitala agendan under de sex första 
månaderna av min ämbetsperiod. Syftet med agendan är att främja en integrerad politik på 
IKT-området som tar hänsyn till såväl tillgång som efterfrågan på digitala tjänster, produkter 
och innehåll, och som garanterar att Europa håller sig kvar i teknikens framkant. Jag kommer 
också att ta mig an frågan hur man ska underlätta tillhandahållandet och användningen av 
höghastighetsinternet i EU (både fast och mobilt), liksom en samordnad spektrumpolitik. Jag 
ser fram emot att få återkoppling från Europaparlamentet, Europeiska rådets möte våren 2010, 
det informella mötet mellan telekomministrarna i Granada i april, liksom från andra 
intressenter och det civila samhället. Slutversionen av den digitala agendan kommer troligen 
att läggas fram sommaren 2010.

Jag delar helt synsättet att EU bara ska lagstifta i de fall där ett offentligt samråd visat att det 
är nödvändigt och proportionellt att vidta åtgärder på EU-nivå, och där EU-åtgärderna 
uppfyller de mål som skisserats ovan till lägsta möjliga ekonomiska kostnad. Ordförande 
Barroso fäster stor vikt vid att lagstiftningen ska vara ”intelligent”, och att kommissionen 
noggrant och systematiskt utvärderar inte bara sin användning av ekonomiska medel utan 
också sina egna lagstiftningsförslag och genomförandet av befintlig lagstiftning. Jag har för 
avsikt att genomföra den digitala agendan genom lagstiftning och andra typer av åtgärder på 
följande tre områden: i) att bygga framtidens höghastighetsnät, ii) europeiskt digitalt innehåll, 
och iii) digitalt medborgarskap.

i) Att bygga framtidens höghastighetsnät
För att ytterligare öka användningen av höghastighetsnät kommer kommissionen i år att lägga 
fram en rekommendation om reglerat tillträde till nästa generations accessnät. Vi kommer 
också genast att påbörja arbetet med att inrätta ett europeiskt organ för tillsynsmyndigheter 
inom elektronisk kommunikation (Berec).

Kommissionen kommer under 2010 att lansera ett omfattande offentligt samråd om 
skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Jag ser fram emot 
Europaparlamentets aktiva medverkan i den debatten, som kommer att bilda utgångspunkt för 
ett meddelande från kommissionen. Om det sedan visar sig nödvändigt kommer förslag till ny 
lagstiftning senast i slutet av 2010.

Kommissionen uppmuntrar aktivt medlemsstaterna att övergå till digital teknik senast 
januari 2012 och att öppna 800 MHz-bandet för att möjliggöra ytterligare utveckling av 
trådlösa kommunikationstjänster. Jag anser att Europa måste ta vara på alla de möjligheter 
som omfördelningen av spektrum ger, och att en samordnad strategi på det området kommer 
att ge ett viktigt bidrag till den ekonomiska återhämtningen. Jag tror också att en ambitiös 
spektrumpolitik i Europa kommer att ge en bra grund för utvecklingen av många nya tjänster, 
t.ex. mobilt bredband.

Europaparlamentet och rådet kommer att anta ett flerårigt program om spektrumpolitiken som 
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kommer att ge strategiska riktlinjer för användningen av spektrum i Europa. Jag ser också 
fram emot att få delta i det första toppmötet om spektrumfrågor med Europaparlamentet. 
Enligt min mening är det ett lämpligt forum för en mer ingående diskussion om våra framtida 
prioriteringar.

ii) Att utveckla det europeiska digitala innehållet
En av mina första prioriteringar kommer att vara att skapa en fungerande inre marknad för 
innehåll och att främja digitaliseringen av det europeiska kulturarvet. För att avhjälpa den 
nuvarande fragmenteringen av EU-marknaden kommer det att krävas samordnade insatser 
både inom kommissionen och mellan EU-institutionerna. Jag kommer att göra en grundlig 
genomgång av de licensbestämmelser som ger tillgång till innehåll, särskilt för verk som inte 
längre finns i handeln eller vars upphovsmän är okända. Vidare kommer jag att arbeta med 
inrättandet av en lämplig bas för det europeiska digitala biblioteket (Europeana) och en 
storskalig digitalisering av kulturella verk i Europa. För att vända trenden med illegal 
nedladdning kommer jag, i nära samarbete med kommissionären för den inre marknaden, att 
ge mitt bidrag till kommissionens mål att skapa goda förutsättningar för utvecklingen av ett 
övertygande, konkurrenskraftigt och Europatäckande utbud via Internet, inklusive ett effektivt 
skydd för immateriella rättigheter för dem som erbjuder innehåll via Internet.

Kommissionen kommer också att försöka förnya mandatet för Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa). Jag förväntar mig också att resultaten av förra årets debatt om 
it-attacker kommer att ligga till grund för förslag om modernisering och förstärkning av nät-
och informationssäkerheten på europeisk nivå. Vi tänker dessutom offentliggöra en rapport 
beträffande direktivet om audiovisuella medietjänster och se över direktivet om 
vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. Slutligen ska vi bedöma behovet 
av ytterligare åtgärder beträffande det europeiska klassificeringssystemet för videospel.

iii) Att utveckla det digitala medborgarskapet
Jag kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt Europas bidrag när det gäller att ta fram 
förstklassiga, öppna standarder för informations- och kommunikationsteknik. Kommissionen 
kommer också före slutet av 2010 att rapportera till Europaparlamentet och rådet om 
nätneutralitet. Utgångspunkten blir de nya bestämmelserna i telekompaketet.

Europas medborgare bör kunna använda digitala tjänster också när de utövar sin rätt till fri 
rörlighet. Kommissionen kommer i juni att offentliggöra en interimsrapport om 
roamingförordningen. En fullständig rapport kommer senare. Jag kommer att följa 
utvecklingen av roamingavgifter i Europa med stort intresse, och jag förväntar mig att 
konsumentpriserna för dataroaming går ner kraftigt och att det blir slut på chockräkningar.

Utvecklingen av ny teknik ställer nya krav på skyddet av personuppgifter. Jag ser fram emot 
att, tillsammans med kommissionär Viviane Reding, bedöma resultaten av det offentliga 
samråd som hållits om det allmänna dataskyddsdirektivet. Kommissionen kommer också att 
noggrant övervaka den faktiska tillämpningen av de nya bestämmelser om integritet som ska 
införlivas senast 2011. Jag kommer också att, i nära samarbete med Europeiska 
datatillsynsmannen, vidta förebyggande åtgärder när det gäller anmälningar om överträdelser.

Andra viktiga punkter är bland annat uppföljningen av handlingsplaner och 
ministerdeklarationer som rör e-förvaltning, e-integration och e-hälsa. Jag kommer också att 
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överväga förslag till en förordning om fordonssäkerhetssystemet eCall och om utvecklingen 
av vår politik på området informations- och kommunikationsteknik för ökad 
energieffektivitet.


