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1.        Competențe generale, angajamentul european și independența personală 

Ce aspecte ale calificărilor și experienței dumneavoastră personale sunt deosebit de 

relevante pentru a deveni comisar și a promova interesul general european, îndeosebi în 

domeniul de care ar urma să fiți responsabilă? Ce anume vă motivează? Care va fi 

contribuția dumneavoastră la punerea în aplicare a agendei strategice a Comisiei? 

Ce garanții de independență sunteți în măsură să oferiți Parlamentului European și cum 

ați proceda pentru a vă asigura că niciuna dintre activitățile dumneavoastră trecute, 

actuale sau viitoare nu pune sub semnul întrebării îndeplinirea sarcinilor 

dumneavoastră în cadrul Comisiei? 

Astăzi, la doi ani de la lansarea strategiei privind piața unică digitală, Uniunea acționează 

pentru a răspunde unei provocări majore, și anume: să facă din transformarea digitală o 

oportunitate pentru economia și societatea noastră. Trebuie să fim conștienți și să continuăm 

să investim în succesele și în potențialul nostru, recurgând totodată la instrumente inovatoare 

pentru a aborda noile realități și provocări. Interesele cetățenilor noștri trebuie să se afle în 

centrul politicilor noastre. Numai prin intermediul unui dialog periodic și al unei cooperări 

sporite cu toate părțile interesate vom transforma barierele digitale existente astăzi în 

oportunități care să ne permită să ne apărăm valorile și principiile. 

  

Piața unică digitală este una dintre cele 10 priorități ale președintelui Juncker. În conformitate 

cu aceste priorități, voi depune eforturi pentru realizarea pieței unice digitale, având ca 

obiective principale contribuția la creșterea economică și a investițiilor, precum și protejarea 

intereselor și a drepturilor cetățenilor. Acest lucru necesită, de asemenea, să se reacționeze cu 

rapiditate și hotărâre la provocările urgente generate de evoluția constantă a tehnologiilor și a 

modalităților în care acestea sunt utilizate, precum și de abuzurile în domeniul tehnologiilor, 

cum ar fi atacurile cibernetice.  

  

Mă voi baza pe experiența mea de cercetător în cadrul a două proiecte europene (EQUAL și 

PARENEL), pentru a aplica o metodă de lucru inovatoare în vederea găsirii unor soluții. 

Întradevăr, această misiune mi-a permis să înțeleg cât de crucial este demersul de a acorda 

sprijin, inclusiv financiar, cercetării științifice pentru punerea în comun a datelor și a 

resurselor care ne vor conduce în fruntea progreselor tehnologice și științifice, afirmând astfel 

excelența europeană. În calitate de factori de decizie europeni, avem responsabilitatea de a 
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acționa și mă angajez să pun în aplicare instrumentele și acțiunile necesare pentru a atinge 

acest obiectiv.  

  

Apoi, tânără deputată la numai 30 de ani în Parlamentul European, am fost conștientă de șansa 

și de oportunitatea care mi-au fost oferite pentru a-mi expune viziunea și angajamentul în 

favoarea Europei. Interesele cetățenilor au fost, încă de la început, prioritatea mea. Subiectele 

la care am lucrat mi-au permis să percep importanța de a căuta și de a aplica principiul 

coerenței între politicile noastre interne și externe. Această coerență ar trebui să ghideze 

acțiunile noastre. 

  

Atunci când se face referire la domeniul digital, ne confruntăm cu o gamă largă de subiecte 

care necesită dezvoltarea și punerea în aplicare a unor politici de interes public coerente, 

printre care se numără agenda digitală și Planul de investiții, pilonul social, uniunea 

energetică și clima, precum și uniunea economică și monetară. Acest lucru presupune 

implicarea unui număr mare de comisii parlamentare, care abordează provocări atât de diverse 

precum securitatea cetățenilor noștri și libertățile și drepturile fundamentale (LIBE), rolul 

femeilor în tehnologiile informației și comunicațiilor și în economie (FEMM), răspândirea 

internetului în zonele rurale și provocările referitoare la diferența dintre generații (AGRI) sau 

rolul Europei în lume (AFET), pentru a numi doar câteva dintre acestea. În cursul mandatului 

meu de deputată în Parlamentul European, am avut ocazia de a contribui activ la aceste 

lucrări. În viitor, mă angajez să promovez o abordare holistică, concentrându-mă pe cetățeni.  

  

Toate aceste aspecte fac parte din portofoliu și intenționez să le realizez în cooperare cu 

vicepreședintele Ansip și cu comisarii din echipa de proiect relevantă. Grație metodei mele de 

lucru bazată pe dialog, cooperare și compromis, intenționez să obțin rezultate concrete pentru 

cetățeni. Aceasta este metoda pe care voi continua să o aplic în calitate de comisar în cadrul 

politicilor care îmi vor fi atribuite.  

  

În acest context, acord o importanță capitală rolului Parlamentului European, care este co-

legiuitor în egală măsură cu Consiliul și care constituie vectorul primordial al intereselor 

cetățenilor. Contez pe sprijinul deputaților din Parlamentul European și al statelor membre 

pentru a îndeplini aceste obiective și pentru a asigura punerea în aplicare eficace a politicilor 

noastre. 

  

Am respectat întotdeauna atât litera, cât și spiritul tratatelor UE, precum și obligația de a 

acționa în interesul european. De la începutul mandatului meu în Parlamentul European, nu 

am mai deținut alte funcții și nu am mai desfășurat alte activități profesionale. În noua mea 

funcție, mă angajez să respect pe deplin, de îndată ce voi fi numită, obligațiile de 

independență, transparență, imparțialitate și disponibilitate, astfel cum sunt definite la 

articolul 17 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 245 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Voi respecta standardele de etică astfel cum 

sunt enunțate în articolele sus-menționate și în Codul de conduită al comisarilor.  

  

M-am asigurat că declarația de interese prevăzută în Codul de conduită al comisarilor este 

completată în mod corespunzător și pusă la dispoziție și mă angajez, de asemenea, să o 

actualizez în cazul apariției unor modificări și să îl informez neîntârziat pe 

Președintele Comisiei în acest sens.  

  

Mă angajez să evit orice luare de poziție și orice situație care mi-ar pune la îndoială 

independența, imparțialitatea și disponibilitatea în calitate de Membru al Comisiei. 
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De asemenea, mă voi strădui, cu maximă atenție, să evit sau să rezolv orice situație care ar 

putea presupune vreun conflict de interese în exercitarea sarcinilor mele. 

 

2. Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European 

Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membru în colegiul comisarilor? În ce sens 

v-ați considera răspunzătoare în fața Parlamentului pentru propriile acțiuni și pentru 

acțiunile serviciilor din subordinea dumneavoastră? 

Ce angajamente specifice sunteți pregătită să vă asumați pentru a asigura o 

transparență sporită, o cooperare mai intensă și pentru a lua efectiv în considerare 

pozițiile Parlamentului și a da curs solicitărilor sale de inițiative legislative? În ceea ce 

privește inițiativele prevăzute sau procedurile în curs, sunteți dispusă să oferiți aceleași 

informații și documente atât Parlamentului, cât și Consiliului? 

Președintele Juncker și-a luat angajamentul față de europeni de a realiza o piață unică digitală, 

în timp ce dezvoltarea politicilor Comisiei devine mai transparentă pe parcursul elaborării 

acestora, ceea ce reprezintă o condiție necesară pentru consolidarea legitimității noastre 

publice la nivel european. Acordul interinstituțional privind „o mai bună legiferare” a permis 

ca acest obiectiv de deschidere să devină o practică standard în cazul tuturor procedurilor de 

lucru ale Comisiei. Voi respecta pe deplin acest angajament și mă voi asigura că acest lucru se 

va reflecta în stilul meu de conducere. 

Intenționez să iau inițiative politice de calitate, implicându-i încă de la început pe toți 

comisarii vizați în cadrul grupurilor de proiect instituite la începutul mandatului acestei 

Comisii, pentru a mă asigura că sunt luate iau în considerare toate punctele de vedere și că se 

obține echilibrul optim pentru propunerile prezentate. Voi integra aceste aspecte în modul 

meu de lucru cu scopul de: i) a permite implicarea aprofundată a Parlamentului și a 

Consiliului în inițierea, elaborarea și punerea în aplicare a politicilor publice; ii) a gestiona 

aceste interacțiuni, în conformitate cu o procedură deschisă, transparentă, constructivă și 

eficace care să genereze cele mai bune rezultate posibile; iii) a mă asigura că comisiile 

parlamentare relevante sunt implicate în orice evoluții majore concomitent și în mod egal cu 

Consiliul. 

Mai concret, mă angajez să promovez un dialog periodic și aprofundat cu 

Parlamentul European, în fiecare etapă a procesului legislativ, în special cu comisiile 

parlamentare ITRE, IMCO, JURI, CULT și LIBE, care lucrează deja la propunerile prezentate 

de Comisie.  

De asemenea, mă angajez să valorific toate oportunitățile politice care mi se vor oferi pentru a 

reafirma importanța efectuării unor evaluări ale impactului și a unor consultări publice de 

înaltă calitate, fără de care analiza politică la nivel european riscă să fie denaturată. 

3. Priorități 

Care sunt principalele priorități pe care intenționați să le urmăriți în cadrul 

portofoliului care vi s-a propus, având în vedere accentul pus pe crearea de locuri de 

muncă, pe creșterea economică, pe investiții și pe competitivitate? Ce calendar aveți în 

vedere pentru realizarea acestor priorități? Ce intenționați să faceți pentru a facilita 

pregătirea și adoptarea de propuneri legislative vizând finalizarea pieței unice digitale? 

Ce măsuri aveți în vedere pentru a asigura securitatea cibernetică în Europa? 

Ce intenționați să faceți pentru a asigura conformitatea cu cele mai riguroase standarde 

profesionale și etice, calitatea propunerilor legislative, transparența deplină a 

activităților de lobby (față de dumneavoastră și de serviciile dumneavoastră) și 
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consultarea consecventă și echilibrată a tuturor părților interesate, ținând seama și de 

necesitatea de a realiza evaluări aprofundate ale impactului? 

Piața unică digitală vizează să asigure faptul că revoluția digitală reprezintă o sursă de creștere 

economică, de ocupare a forței de muncă și de competitivitate în Europa. În contextul politic 

actual, pe care anumiți concetățeni ai noștri îl privesc cu îndoială sau chiar cu neîncredere în 

privința proiectului european, cred că este esențial să ne intensificăm eforturile pentru a 

realiza prioritățile politice identificate începând cu 2014 și pentru ca acțiunile anunțate să fie 

puse în aplicare rapid, astfel încât să ne asigurăm că au loc schimbări concrete în viața 

cetățenilor și a întreprinderilor cât mai curând posibil.  

Mă simt onorată că am fost desemnată pentru un portofoliu în plină expansiune, care se 

bucură de o atenție politică semnificativă din partea colegiuitorilor. După cum s-a anunțat în 

mai 2015, Comisia a prezentat deja 35 de inițiative politice, 21 dintre acestea fiind legislative 

și obținând deja rezultate tangibile. Voi putea să mă bazez pe unele dintre acestea pentru a 

arăta cetățenilor și întreprinderilor beneficiile politicilor noastre: eliminarea tarifelor de 

roaming, portabilitatea conținuturilor în întreaga UE, realocarea benzii de 700 MHz pentru 

conectivitate de foarte mare viteză, inițiativa „WiFi4EU”, care urmărește să promoveze 

instalarea unor puncte de acces Wi-Fi publice gratuite în comunități locale din întreaga UE și 

sistemul drepturilor de autor privind punerea în aplicare în UE a Tratatului de la Marrakech, 

care va contribui la facilitarea accesului la cărți și la texte tipărite pentru nevăzători și 

persoane cu deficiențe de vedere.  

Cu toate acestea, mai sunt necesare eforturi semnificative pentru a realiza progrese în celelalte 

dosare legislative. În special, este necesar să ajungem la acorduri politice cu colegiuitorii cu 

privire la propunerile referitoare la codul telecomunicațiilor electronice, la reforma drepturilor 

de autor, la serviciile mass-media audiovizuale și la geoblocarea nejustificată. Am 

convingerea că, datorită experienței mele de deputată în Parlamentul European și a unei 

cooperări consolidate între Parlament și Consiliu în cadrul negocierilor legislative aflate în 

curs, calendarul stabilit de președinții Comisiei Europene, Parlamentului European și 

Consiliului va putea fi respectat.  

Așa cum se afirmă în evaluarea de la jumătatea perioadei a strategiei pentru o piața unică 

digitală, voi elabora noi inițiative specifice în domeniul securității cibernetice, al echității 

relațiilor dintre platforme și întreprinderile care își desfășoară activitatea pe aceste platforme, 

al liberei circulații transfrontaliere a datelor fără caracter personal, al accesibilității și al 

reutilizării datelor din sectorul public și a datelor finanțate din fonduri publice. 

Este esențial ca sistemul european de prevenire și luptă împotriva atacurilor cibernetice să fie 

mai operațional, inclusiv pentru a proteja instituțiile și procesele politice europene. Astfel, 

până în luna septembrie, voi proceda la revizuirea strategiei UE în materie de securitate 

cibernetică și voi prezenta o propunere pentru un nou mandat al Agenției Uniunii Europene 

pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor cu scopul de a răspunde mai bine noilor 

provocări generate de riscurile tot mai mari de atacuri cibernetice. Comisia va lucra, de 

asemenea, la propuneri de măsuri suplimentare privind standardele minime de securitate 

cibernetică, precum și în materie de certificare și etichetare, cu scopul de a consolida 

securitatea dispozitivelor conectate.  

Voi acorda o atenție deosebită provocărilor pe care le reprezintă transformarea digitală pentru 

societatea europeană și pentru modelul social european. Pe de o parte, trebuie să ne asigurăm 

că inovațiile digitale oferă cele mai mari beneficii pentru toți cetățenii noștri, în conformitate 

cu valorile democratice și sociale europene. Pe de altă parte, este de datoria noastră să ajutăm 

cetățenii și întreprinderile să parcurgă o perioadă de tranziție reușită spre economia digitală și 

societatea digitală, în special prin programe de educație și formare profesională, precum și 
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printr-o mai bună cooperare între abordările de la nivel național ale sistemelor de protecție 

socială. În cele din urmă, a dispune de administrații și de servicii publice moderne, flexibile și 

interoperabile este un element-cheie al unei economii digitale, deschise, eficace și favorabile 

incluziunii. În acest context, voi dezvolta în continuare acțiunile în curs de desfășurare în 

domeniul interoperabilității și voi elabora un program ambițios pentru a sprijini digitalizarea 

administrațiilor publice. 

Pentru o mai bună pregătire a lucrărilor legislative și pentru facilitarea adoptării de propuneri 

legislative în lunile următoare, mă voi baza pe experiența mea în cadrul 

Parlamentului European, pe capacitatea de a colabora cu diferiți parteneri și pe competențele 

mele de ascultare și dialog pentru a contribui în mod activ la munca în echipă în cadrul 

Comisiei, în special al echipei de proiecte vizând „piața unică digitală”, prezidată de 

dl vicepreședinte Ansip. 

Intenționez să respect cele mai înalte standarde de calitate necesare pentru pregătirea 

acțiunilor viitoare, în special în ceea ce privește propunerile legislative sau cheltuielile 

bugetare. Mă angajez să respect cu strictețe normele prevăzute în acordul-cadru privind 

relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană, precum și în acordul 

interinstituțional privind „o mai bună legiferare”. Acesta este un element crucial pentru 

calitatea propunerilor și, în cele din urmă, pentru îmbunătățirea calității și sporirea 

legitimității propunerilor de politici și pentru consolidarea imaginii UE în ochii concetățenilor 

noștri. 

Voi acorda o atenție specială evaluărilor detaliate ale impactului, care permit o mai bună 

orientare și ajustare a propunerilor Comisiei Europene pe baza unei analize aprofundate și 

multidimensionale. Din experiența mea în cadrul Parlamentului European, am putut remarca 

în repetate rânduri importanța planificării cu rigurozitate a consultărilor publice, care trebuie 

să fie deschise și accesibile, astfel încât să îmbunătățească atât calitatea, cât și legitimitatea 

propunerilor în ochii cetățenilor europeni. 

În cele din urmă, voi respecta și voi asigura respectarea pe deplin de către echipa mea și 

serviciile din subordinea mea a standardelor etice și profesionale definite de instituțiile 

europene, care constituie baza acțiunii pentru personalul Comisiei. În special, transparența 

activităților de lobby — destinate mie sau cabinetului și serviciilor mele — este de o 

importanță capitală pentru a putea demonstra interacțiunea nepărtinitoare și deschisă cu toate 

părțile interesate.  

4. Comunicații electronice 

În contextul revizuirii cadrului juridic al comunicațiilor electronice și al OAREC: Care 

este opinia dumneavoastră cu privire la 

(i) rolul concurenței și al investițiilor în acest sector, 

(ii) problemele cele mai critice în cadrul pieței interne pentru rețelele și serviciile de 

telefonie fixă și mobilă și utilizatorii acestora, specificând soluțiile pe care le preferați, 

(iii) evoluția implementării rețelelor (rețele locale/regionale, 4G/5G, concentrarea 

pieței) și 

(iv) viitorul rol al OAREC? 

(i) Consider că concurența funcționează în sinergie cu conectivitatea și cu nevoile de investiții 

asociate acesteia; concurența antrenează investiții și contribuie, astfel, la obiectivele în 

materie de conectivitate pentru Europa. Prioritatea actuală ar trebui să fie asigurarea accesului 

la o conectivitate nerestricționată, bazată pe infrastructuri fixe și mobile de foarte mare viteză, 
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ceea ce reprezintă o condiție prealabilă pentru o piață unică digitală. Atât europenii care 

locuiesc în zonele urbane, cât și cei din zonele rurale vor avea cu toții o nevoie crescândă de o 

conectivitate de foarte mare viteză în bandă largă.  

Sunt în favoarea unor politici care să țină seama de rolul pe care îl are concurența în 

promovarea investițiilor și, prin urmare, a conectivității în Europa. Trebuie să ne asigurăm că 

ținem pasul cu celelalte regiuni ale lumii și să asigurăm competitivitatea industriilor noastre, 

care sunt din ce în ce mai dependente de infrastructura de telecomunicații. 

Experiența arată că reglementarea ex-ante a telecomunicațiilor este un factor important, axat 

pe acces, în materie de concurență prin intermediul infrastructurii sau de favorizare a co-

investițiilor. Promovarea co-investițiilor este esențială în zonele rurale, acestea fiind cu mult 

în urmă, iar costurile pe gospodărie fiind, adesea, mai ridicate. În timp ce 76 % din 

cetățenii europeni au acces la rețelele de generație următoare, numai 40 % beneficiază de 

acest acces în zonele rurale. 

Alegerea utilizatorilor este, de asemenea, foarte importantă: o modernizare a 

serviciului universal este necesară pentru a asigura o conectivitate la prețuri accesibile pentru 

toți cetățenii, indiferent de situația lor socială. 

(ii) Rețelele de telecomunicații trebuie să fie o parte integrantă a pieței interne, deoarece 

serviciile care depind de acestea sunt prestate și sunt accesibile la nivel transfrontalier. 

Furnizorii de servicii digitale trebuie să aibă capacitatea de a satisface cererea la 

nivel european, și nu doar la nivel național. Noul Cod al comunicațiilor electronice urmărește 

să abordeze aceste probleme; eu le voi aborda pe cele mai urgente. 

În ceea ce privește rețelele fixe, principala provocare constă în asigurarea faptului că 

obligațiile de reglementare trebuie să fie impuse numai în cazul în care scopul lor este să 

soluționeze o reală problemă de concurență, care este în detrimentul utilizatorilor. Astfel, vom 

avea, de asemenea, reguli proporționale și previzibile.  

În ceea ce privește rețelele fără fir, trebuie să garantăm accesul în timp util la spectrul de 

frecvențe, într-un mod durabil și previzibil, care să țină seama de provocarea de natură 

financiară reprezentată de implementarea rețelelor „5G” foarte dense, de foarte mare viteză în 

bandă largă. Condiții îmbunătățite în materie de investiții merg mână în mână cu cerințele de 

interes public, în special în ceea ce privește gradul de acoperire a teritoriilor sau punerea la 

dispoziția operatorilor a resurselor spectrului radio. Doresc să găsesc un echilibru între 

preocupările legitime ale statelor membre și necesitatea ca întreprinderile și cetățenii europeni 

să poată beneficia de o mai bună coordonare privind anumite aspecte ale gestionării spectrului 

de frecvențe.  

În ceea ce privește serviciile de comunicații fixe și mobile și utilizatorii acestora, există 

două provocări principale: în primul rând, asigurarea unei protecții eficace a utilizatorilor 

tuturor serviciilor de comunicare, indiferent de tehnologia pe care se bazează acestea. Acest 

lucru este esențial pentru securitatea și confidențialitatea comunicațiilor electronice. În al 

doilea rând, este necesar să se adapteze normele de protecție a consumatorilor la evoluțiile 

tehnologice și comerciale.  

 (iii) Chiar dacă este adevărat că UE își îmbunătățește situația în materie de conectivitate, 

acest lucru nu este suficient pentru a răspunde nevoilor viitoare în ceea ce privește viteza, 

calitatea serviciilor oferite și fiabilitatea conexiunilor, astfel cum sunt definite în obiectivele 

pentru 2025 din strategia intitulată „Către o societate europeană a gigabiților”. 
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Statele membre trebuie să își intensifice eforturile, pornind de la revizuirea planurilor lor 

naționale sau regionale pentru a putea implementa, până în 2025, rețelele în bandă largă de 

foarte mare viteză.  

În pofida eforturilor așteptate din partea operatorilor privați, estimările actuale sugerează că 

vor fi necesare 155 de miliarde EUR suplimentare în investiții publice și private pentru a 

îndeplini obiectivele stabilite pentru anul 2025. În scopul respectării acestei cerințe, normele 

din domeniul telecomunicațiilor au fost modernizate pentru a asigura predictibilitatea juridică 

necesară în vederea planificării investițiilor pe termen lung. Prin urmare, este esențial ca 

noile norme să fie adoptate cât mai curând posibil pentru a le oferi investitorilor securitatea 

juridică de care au nevoie. 

Fondurile structurale, Fondul european pentru investiții strategice și Mecanismul pentru 

interconectarea Europei sunt deja mobilizate: este de o importanță primordială să fim creativi 

și să ne sporim contribuția. Comisia va cântări aceste elemente cu ocazia pregătirilor pentru 

următoarea programare financiară. Contez pe sprijinul dumneavoastră pentru a furniza 

resursele bugetare adecvate în scopul realizării aspirațiilor noastre comune pentru Europa. 

(iv) Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor 

Electronice („OAREC”) a adus o contribuție semnificativă la eforturile care vizează 

dezvoltarea unei veritabile piețe unice pentru telecomunicații. Rolul său este crucial pentru a 

asigura o abordare armonizată în materie de reglementare. Recent, acestuia i s-a solicitat să 

joace un rol mai important în domenii precum neutralitatea rețelei și serviciile de roaming. 

Rolul important pe care acest organism trebuie să îl joace în modelarea unei viziuni strategice 

europene pentru comunicații electronice a fost, de asemenea, recunoscut de către 

Parlamentul European în rezoluția sa intitulată„Pregătirea unui act legislativ privind piața 

unică digitală”, din 19 ianuarie 2016. În special, Parlamentul European a invitat Comisia să 

realizeze o integrare sporită a pieței unice digitale, asigurându-se că va fi instituit un cadru 

instituțional mai eficace, care să consolideze rolul, capacitatea și procesul decizional al 

OAREC, precum și resursele sale financiare și umane și care să îmbunătățească structura sa. 

Acesta este scopul propunerii Comisiei și voi colabora cu colegiuitorii pentru a găsi cea mai 

bună soluție posibilă.  

5. Cooperare/control 

În calitate de comisar responsabil pentru economia digitală și societatea digitală, cum 

veți asigura coordonarea cu vicepreședinții care coordonează echipele de proiect în al 

căror sector de activitate intră domeniul de politică de care vă veți ocupa, precum și cu 

ceilalți comisari din echipele de proiect, și cum intenționați să contribuiți la 

parteneriatul productiv cu comisia pentru industrie, cercetare și energie? În special, ce 

măsuri veți adopta pentru a înlesni controlul din partea comisiei ITRE asupra 

procedurilor legislative și nelegislative (inclusiv pregătirea actelor legislative, a actelor 

delegate și de punere în aplicare), precum și controlul asupra punerii în aplicare a 

acestora? 

Cu un portofoliu complex din punct de vedere politic, strategic, care corelează activitatea mai 

multor vicepreședinți și comisari, coordonarea nu reprezintă o alegere, ci este o necesitate 

absolută. 

Pe parcursul mandatului meu, voi lucra îndeaproape cu toți colegii mei comisari; o 

interacțiune aprofundată cu deputații din Parlamentul European și comisiile parlamentare, 

precum și cu Consiliul de Miniștri; un dialog constructiv cu cetățenii, cu societatea civilă și cu 

toate celelalte părți interesate.  
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Voi colabora îndeaproape cu vicepreședintele responsabil pentru piața unică digitală pentru a 

finaliza propunerile în curs, pentru a continua evaluarea recentă de la jumătatea perioadei a 

strategiei privind piața unică digitală și pentru a elabora noi propuneri vizând finalizarea 

acestei piețe. Voi colabora cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica 

de securitate, cu vicepreședintele responsabil pentru piața unică digitală și cu comisarul pentru 

uniunea securității, în vederea adoptării unor măsuri pentru o Europă mai sigură și mai fiabilă 

în mediul online, recurgând la experiența mea cu privire la aceste chestiuni dobândită în 

cadrul comisiilor AFET și LIBE. 

Voi contribui la echipa de proiect condusă de vicepreședintele pentru locuri de muncă, 

creștere, investiții și competitivitate, în vederea creării unor condiții favorabile pentru 

stimularea investițiilor private și publice. Voi colabora îndeaproape cu prim-vicepreședintele 

Comisiei pentru a susține libertatea de exprimare, libertatea de informare și pluralismul 

mijloacelor de comunicare, precum și diversitatea și caracterul deschis al internetului. Cu 

privire la toate aceste aspecte, comisarul responsabil pentru buget și resurse umane va fi un 

partener valoros. 

Cooperarea mea strânsă cu comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport îmi va permite 

să sprijin dezvoltarea industriilor europene ale mijloacelor de comunicareă, ale conținuturilor, 

precum și a industriilor creative. Aștept cu interes să colaborez cu comisarul responsabil 

pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, 

cu comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport și cu comisarul responsabil pentru 

justiție, consumatori și egalitate de gen, pentru a consolida și a promova competențele digitale 

și formarea profesională continuă.  

Acord o importanță primordială dialogului și cooperării cu Parlamentul European — instituția 

care asigură controlul democratic necesar în cadrul triunghiului instituțional european. Voi 

continua să ascult cu atenție așteptările și aspirațiile dumneavoastră specifice în domeniile de 

care voi fi responsabilă. Contez pe dumneavoastră și pe sprijinul pe care mi-l veți oferi pentru 

a realiza obiectivele noastre, în deplină transparență și într-un spirit de dialog menit să apere 

și să promoveze interesele cetățenilor europeni. 

6. Portofoliu 

În conformitate cu articolul 167 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene, toate politicile elaborate la nivelul Uniunii trebuie să țină seama de 

aspectele culturale. În plus, portofoliul care v-a fost încredințat subliniază în mod 

explicit necesitatea de a asigura și de a promova diversitatea culturală și lingvistică. 

Cum vă veți asigura că politicile și acțiunile pe care intenționați să le puneți în aplicare 

reflectă în mod corespunzător aspectele culturale? Cum intenționați să asigurați faptul 

că nevoile și caracteristicile sectorului cultural și creativ, în special producția și 

consumul de conținuturi culturale și creative, sunt luate în considerare în economia 

digitală? Ce eforturi veți depune pentru a mări asistența financiară a UE acordată 

sectorului cultural și creativ, inclusiv în cadrul FEIS, în special în ceea ce privește 

sectorul audiovizual/cinematografic? Sunteți responsabilă de subprogramul MEDIA din 

cadrul programului Europa Creativă. Care este evaluarea dumneavoastră cu privire la 

rezultatele programului „Europa creativă” în general și ale subprogramului MEDIA, în 

special? Dacă este cazul, ce schimbări credeți că sunt importante pentru următoarea 

generație a programului? 

Industriile culturale și creative sunt o resursă majoră pentru economia noastră. În cadrul 

programului „Europa Creativă”, subprogramul MEDIA este principalul program aflat sub 

responsabilitatea mea care vizează conținutul audiovizual de tip cultural și creativ. Acesta are 

două obiective principale: protejarea diversității culturale și consolidarea competitivității 
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economice a sectorului. Acestea sunt complementare: înalta calitate a lucrărilor noastre este 

influențată de diversitatea culturilor noastre, în timp ce este necesar să dispunem de o 

industrie de succes pentru producerea și distribuirea lor la nivel european. 

Programul Orizont 2020 include, de asemenea, o componentă culturală, tehnologiile digitale 

reprezentând un potențial extraordinar pentru diseminarea culturii. 

* 

Îmi iau angajamentul de a asigura coerența instrumentelor noastre de sprijinire a industriilor 

culturale și creative cu normele noastre. Aceasta include: 

 Programul MEDIA, care va continua să sprijine crearea și distribuția de conținut 

audiovizual pe teritoriul Uniunii; 

 Finalizarea procesului de negociere referitor la Directiva privind dreptul de autor. 

Aceasta introduce, în special, obligații pentru anumite site-uri web care pun în comun 

fișiere și care permit utilizatorilor să descarce conținuturi protejate de drepturi de 

autor, devenind importante canale de distribuție a conținuturilor. Aceasta conține, de 

asemenea, măsuri care vizează îmbunătățirea transparenței și a echilibrului în relația 

dintre creatori și partenerii lor contractuali; 

 Finalizarea negocierii privind Directiva serviciilor mass-media audiovizuale, care își 

propune să consolideze producția și distribuția de opere europene, în special în ceea ce 

privește diseminarea acestora prin intermediul serviciilor de tip video la cerere 

(servicii de cote minime și obligația de expunere). 

* 

Consider că accesul la finanțare este esențial pentru industriile creative și culturale, care 

întâmpină dificultăți în a obține investiții private. În 2016, Comisia a lansat, în cadrul 

programului „Europa creativă”, un instrument financiar inovator — un mecanism de garantare 

cu un buget de 120 de milioane EUR pentru perioada 2016-2020, care are scopul de a facilita 

accesul la finanțare pentru IMM-urile din sectoarele culturale și creative și de a îmbunătăți 

capacitatea intermediarilor financiari de a evalua riscurile asociate.  

Acest mecanism de garantare ar trebui să acorde foarte curând primele împrumuturi în 

favoarea întreprinderilor mici și mijlocii.  

În anul 2016, s-a sărbătorit cea de a 25-a aniversare a programului MEDIA, o marcă sinonimă 

cu calitatea artistică și creativitatea.  

În plus, propunerile noastre legislative vor fi însoțite de o serie de măsuri concrete, finanțate 

prin programul MEDIA. Aceste măsuri urmăresc să faciliteze accesul și valorificarea operelor 

europene online. Mă voi strădui să le pun în aplicare în paralel cu negocierile referitoare la 

textele legislative. 

În decembrie 2017, voi prezenta Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare 

la jumătatea perioadei a programului „Europa creativă”, inclusiv a programului MEDIA, 

precum și recomandări pentru viitor. 

Rezultatele sunt încurajatoare: O foarte bună execuție financiară, 400 de filme pe an 

distribuite în alte țări europene și o rețea de 1000 de cinematografe europene în 33 de țări care 

proiectează un procent mare de filme „din alte țări europene”.  

7. Priorități 

Sunteți responsabilă pentru contribuția la succesul unui sector european al mijloacelor 

de comunicare și al conținuturilor capabil să ajungă la noi categorii de public și să 
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valorifice potențialul oferit de mediul digital. Mai multe inițiative legislative și 

nelegislative au fost deja prezentate, cu scopul, în special, de a actualiza reglementarea 

mijloacelor de comunicare și de a moderniza legislația în materie de drepturi de autor. 

Ce rezultate așteptați de pe urma acestor inițiative pentru a le considera de succes? 

Aveți în vedere și alte inițiative pentru a dezvolta în continuare sectorul mijloacelor de 

comunicare și al conținuturilor și pentru a consolida accesul publicului larg la 

conținuturile culturale, în special la cele audiovizuale? Aveți în vedere și alte inițiative 

pentru a dezvolta în continuare sectorul mijloacelor de comunicare și al conținuturilor și 

pentru a consolida accesul publicului larg la conținuturile culturale, în special la cele 

audiovizuale? Luați în considerare și alte inițiative pentru a proteja minorii de 

conținuturile dăunătoare? Ce propuneri legislative veți înainta și în conformitate cu ce 

calendar, având în vedere că sfârșitul legislaturii parlamentare va implica o anumită 

discontinuitate? Formarea profesională a forței de muncă din domeniul digital este unul 

dintre pilonii fundamentali ai unei economii digitale de succes. În opinia 

dumneavoastră, cum poate UE să contribuie la soluționarea lipsei actuale de competențe 

digitale? În contextul Noii agende pentru competențe în Europa și al unor inițiative 

precum Coaliția pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital, ce alte 

inițiative ar contribui, în opinia dumneavoastră, la consolidarea competențelor digitale 

în UE? 

Mă voi implica foarte activ, pornind de la discuțiile în curs de desfășurare în cadrul 

Parlamentului European și al Consiliului, pentru a mă asigura că reformele propuse, în special 

normele privind drepturile de autor și cele audiovizuale sunt adoptate rapid și îndeplinesc 

obiectivele pe care ni le-am propus. 

Reforma normelor în materie de drepturi de autor, propusă de Comisie în 

septembrie 2016, este esențială pentru a adapta normele existente la tehnologiile digitale și la 

noile forme de acces la conținuturi. Consider că este esențial să fie menținut nivelul de 

ambiție propus cu privire la toate subiectele abordate: posibilitatea de alegere și accesul la 

conținutul online; modernizarea normelor în domeniul cercetării, educației și incluziunii 

persoanelor cu handicap; norme mai echitabile pentru o mai bună funcționare a pieței 

drepturilor de autor. Inițiativele referitoare la portabilitatea serviciilor de conținut online și 

accesul transfrontalier la programe de radio și de televiziune vor facilita, în special, 

accesul la conținutul cultural, și mai ales la conținutul audiovizual. 

Propunerea de revizuire a Directivei serviciilor mass-media audiovizuale este în prezent 

în curs de examinare în cadrul Parlamentului European și al Consiliului. Sper să se ajungă la o 

adoptare rapidă a unui text echilibrat, care să furnizeze o acoperire egală noilor actori, oferind 

o protecție eficace a telespectatorilor și a utilizatorilor de conținut audiovizual și sporind 

competitivitatea sectorului audiovizual european. Propunerea Comisiei are ca obiectiv în 

special facilitarea accesului la conținutul audiovizual prin consolidarea obligațiilor serviciilor 

video la cerere în materie de promovare a operelor europene. 

* 

Minorii, care vizionează din ce în ce mai mult conținuturi audiovizuale grație serviciilor video 

la cerere, trebuie să fie protejați în același mod ca și în cazul vizionării unor programe de 

televiziune. Acesta este motivul pentru care voi susține măsurile propuse pentru protecția 

minorilor în contextul revizuirii Directivei privind serviciile mass-media audiovizuale.  

Îmi voi continua angajamentul față de „Centrele pentru un internet mai sigur – Safer 

Internet Centres” pentru ca internetul să devină mai sigur pentru copiii noștri. Intenționez să 

consolidez colaborarea noastră cu „Alianța pentru o mai bună protecție a minorilor în 

mediul online”, menită să îmbunătățească, prin autoreglementare, mediul online pentru copii 
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atât în ceea ce privește conținutul, cât și comportamentele dăunătoare (de exemplu, hărțuirea 

cibernetică). 

* 

Transformarea digitală, la fel ca și progresele tehnologice anterioare, aduce câștiguri uriașe în 

materie de productivitate. Totuși, aceasta are, de asemenea, un impact asupra societății, în 

special pe piața forței de muncă. Anumite locuri de muncă vor ajunge să dispară, altele vor fi 

create, iar majoritatea vor fi transformate. Există o nevoie clară de a propune măsuri care să 

susțină transformarea digitală, în primul rând pentru a le permite tuturor cetățenilor să 

dobândească competențe digitale ce le vor permite să se adapteze la modificările aflate deja în 

curs. 

În cadrul „Noii agende pentru competențe în Europa”, Comisia a invitat statele membre să 

elaboreze strategii naționale de dezvoltare a competențelor digitale. Comisia a lansat, de 

asemenea, „Coaliția pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital”. Voi colabora 

cu Parlamentul European pentru a asigura coerența la nivelul punerii în aplicare a strategiilor 

naționale și a inițiativelor europene. 

Susțin pe deplin proiectul-pilot „Oportunitatea digitală pentru stagii – Digital 

Opportunity scheme for internships”, care este menit să ofere absolvenților de studii 

universitare și studenților o experiență profesională în domeniul digital într-un alt stat 

membru. Un astfel de proiect-pilot ar trebui să fie extins, astfel încât să permită unui număr 

cât mai mare de absolvenți de studii universitare să dobândească experiență practică în 

domeniul digital. 

8. Situația actuală 

Necesitatea de a asigura un jurnalism independent și de înaltă calitate este în prezent o 

prioritate pe agenda politică. În același timp, există un consens cu privire la necesitatea 

de a face mai multe pentru a oferi cetățenilor UE o acoperire informativă și imparțială a 

afacerilor europene. În opinia dumneavoastră, cum poate UE sprijini această 

mediatizare independentă și de calitate a afacerilor europene pe diferitele canale de 

comunicare, în special recurgând la noile mijloace de comunicare și la noile tehnologii? 

Una dintre sarcinile specifice care v-a fost atribuită este promovarea unui model de 

afaceri durabil pentru Euronews. Cum doriți să procedați în această privință? Ce rol va 

juca Euronews în misiunea globală vizând asigurarea unei mediatizări independente a 

afacerilor europene? Care sunt celelalte inițiative pe care intenționați să le promovați și 

să le sprijiniți? De asemenea, aveți sarcina de a reflecta asupra modului în care Uniunea 

ar putea contribui la protejarea cetățenilor de „informații false”, în special în ceea ce 

privește platformele online. Cum intenționați să asigurați un echilibru între rolul 

platformelor online în ceea ce privește accesul cetățenilor și al consumatorilor la 

conținuturile mass-media și culturale, pe de o parte, și necesitatea de a institui un cadru 

de reglementare solid, pe de altă parte? 

Afacerile europene este cel mai adesea privite dintr-o perspectivă națională sau regională. 

Ultimul sondaj Eurobarometru a arătat că doar 38 % dintre europeni consideră că sunt „bine 

informați” cu privire la afacerile europene. Eu cred că un jurnalism independent și de calitate 

care să abordeze afacerile europene este esențial atât pentru cetățeni, cât și pentru spațiul 

public european democratic.  

Autoritatea bugetară a susținut această viziune prin intermediul liniei bugetare aferente 

acțiunilor multimedia. Aceste acțiuni vizează să consolideze sfera de acoperire a afacerilor 

europene dintr-o perspectivă paneuropeană, adică dincolo de perspectivele naționale, pentru a 

le permite cetățenilor să se implice în politica europeană.  
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Chiar dacă resursele sunt modeste în comparație cu cele ale statelor membre și ale sectorului 

privat, Comisia a încercat să maximizeze impactul acestora prin sprijinirea formatelor care 

sunt cele mai populare în rândul cetățenilor: 

 Televiziune: acordând sprijin canalului paneuropean Euronews 

 Radio: finanțând rețeaua radio Euranet Plus 

 Noile tehnologii: acordând sprijin pentru producția de conținut online pe baza jurnalismului de 
date. Au fost selectate două grupuri media. Astfel a devenit posibilă, pentru prima dată, o 
cooperare între agenția de presă germană DPA, agenția franceză FHA și agenția italiană ANSA.  

* 

Sunt responsabilă cu „elaborarea și promovarea unui model de afaceri durabil pentru 

Euronews, și anume prin dezvoltarea în continuare a misiunii sale de serviciu public, 

contribuind la identificarea unor noi parteneri și valorificând tehnologiile de transmisie 

digitală, cu respectarea deplină a independenței editoriale a Euronews”.  

Comisia a sprijinit Euronews încă de la lansarea sa, în 1993. În 2010, Comisia a recunoscut că 

Euronews îndeplinea o misiune de interes general pentru Uniune, întrucât Euronews este 

singurul canal care abordează chestiuni europene dintr-o perspectivă mai largă decât 

perspectiva națiunilor europene. Prin urmare, s-a decis să se încheie un acord de cooperare și 

un cadru stabil de cooperare pentru finanțarea acestuia.  

Parlamentul European a solicitat în mod repetat să se continue și să se consolideze sprijinul 

acordat postului de televiziune Euronews pentru a asigura multilingvismul și rolul său atât în 

ceea ce privește crearea unei spațiu public european, cât și în ceea ce privește 

diplomația culturală a UE. Diferitele evaluări realizate începând cu 2009 au concluzionat că 

Euronews și-a îndeplinit cu succes sarcinile. 

Recent, Euronews a pus în aplicare o strategie ambițioasă pentru a-și adapta modelul de 

producție și de distribuție la noile tendințe ale pieței. Comisia urmărește îndeaproape punerea 

în aplicare a acestui nou model pentru a se asigura că Euronews își respectă misiunea istorică 

și pentru a evalua modul în care acțiunile Comisiei pot fi realizate în mod mai eficient. 

Comisia a semnat cu Euronews un nou acord-cadru de parteneriat în februarie 2017, pentru o 

perioadă de 4 ani. Acest acord va permite finanțarea de programe în domeniul afacerilor 

europene, precum și sprijinirea regimului multilingv al canalului de televiziune.  

Comisia și-a asumat angajamentul de a proteja diversitatea lingvistică a Euronews. În paralel, 

un efort continuu de adaptare la noile obiceiuri ale publicului și la evoluția tehnologică este 

prevăzut în anii următori. Două versiuni lingvistice ale Euronews finanțate de UE, în arabă și 

farsi, au devenit deja digitale. Cel mai recent audit privind performanța din 2016 indică un 

potențial ridicat pentru această tranziție. 

În cazul acordului cu canalul de televiziune NBC, am fost informată că acesta a fost finalizat 

de curând, după mai multe luni de negocieri între diferiții acționari ai Euronews. După cum 

știți, Euronews este o întreprindere privată și, prin urmare, este liberă să ia propriile 

decizii strategice. Cu toate acestea, fiind un partener esențial al canalului de televiziune, 

Comisia a solicitat anumite garanții din partea Euronews și s-a angajat să analizeze impactul 

potențial al acordului NBC-Euronews asupra parteneriatului.  

Comisia ar putea să se retragă din acordul de parteneriat în cazul în care aceste garanții nu 

sunt respectate. În cursul mandatului meu, voi depune eforturi pentru a urmări îndeaproape 

punerea în aplicare a acordului și modalitățile de cooperare cu Euronews, pentru a asigura 

valoarea adăugată a acțiunilor noastre.  
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Bugetul pentru acțiuni multimedia s-a redus în mod semnificativ (~20 %) în cadrul CFM 

actual (2014-2020). Acest lucru restricționează perspectivele viitoare. Cu toate acestea, 

Comisia, cu sprijinul Parlamentului European, a reușit în ultimii ani să mențină stabilitatea 

bugetară a acțiunilor Euronews, precum și continuitatea rețelei de radio Euranet Plus. 

Decizia de finanțare pentru 2017 prevede un nou cadru de finanțare pentru Euranet Plus, 

pentru a permite producția de către această rețea de emisiuni radio în următorii doi ani (de la 

jumătatea anului 2017 până la jumătatea anului 2019). Această subvenție va fi mai mică decât 

contractul anterior, din cauza constrângerilor bugetare, dar obiectivul de a consolida un cadru 

de cooperare între posturile de radio europene la nivel național și regional este menținut.  

* 

În ceea ce privește „ știrile false ”, abordarea Comisiei se axează pe măsuri eficace, voluntare 

și de autoreglementare, precum și pe intervenții de reglementare specifice.  

Pe lângă dispozițiile propuse în contextul revizuirii Directivei privind serviciile mass-media 

audiovizuale în vederea consolidării luptei împotriva discursurilor de incitare la ură, voi 

prezenta măsuri suplimentare menite să încurajeze mai multe măsuri proactive din partea 

platformelor online și a rețelelor de socializare. Un alt aspect al activității noastre va consta în 

consolidarea, împreună cu Înaltul Reprezentant, a comunicării noastre strategice pentru a 

contracara campaniile de dezinformare în afara Uniunii. 

La nivel politic, setul nostru de instrumente pentru combaterea știrilor false este compus din 

mai multe elemente: 

 Verificarea conținutului împotriva „știrilor false”: Comisia alocă fonduri de cercetare 

și inovare pentru dezvoltarea de instrumente menite să le permită operatorilor să 

identifice și să verifice conținuturile distribuite online, inclusiv cele care sunt ilegale 

sau dăunătoare. 

 Comisia a instituit, de asemenea, un dialog constructiv cu principalii operatori de 

rețele sociale pentru a monitoriza progresele realizate în ceea ce privește soluționarea 

unor aspecte-cheie, cum ar fi „știrile false”, grație colaborării cu presa (de exemplu, 

verificarea faptelor) și/sau inițiativelor ce vizează îmbunătățirea educației mediatice în 

rândul utilizatorilor.  

 Educația în domeniul mass-mediei: Activitatea noastră include colaborarea proactivă 

cu marile platforme de comunicare socială, inclusiv Facebook, Google și Twitter, 

precum și cu experți în domeniul competenței mediatice din întreaga Europă.  

 Dialogul cu statele membre: obiectivul este de a se institui un grup de experți în 

domeniul rețelelor sociale în statele membre, pentru a identifica bunele practici și 

pentru a propune soluții, pentru a împărtăși rezultatele cercetării și pentru a contribui 

la găsirea unor abordări armonizate. 

 


