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Digitālā ekonomika un sabiedrība 

 

1.         Vispārējā kompetence, gatavība strādāt Eiropas Savienības labā un personiskā 
neatkarība 

Kādi Jūsu profesionālās kvalifikācijas un personiskās pieredzes aspekti ir visbūtiskākie, 
lai kļūtu par komisāri un strādātu Eiropas vispārējās interesēs, jo īpaši jomā, par kuru 
Jūs atbildēsiet? Kas Jūs motivē? Kā Jūs veicināsiet Komisijas stratēģiskās programmas 
īstenošanu? 

Kādas garantijas Jūs varat sniegt Eiropas Parlamentam, apliecinot savu neatkarību, un 
kā Jūs nodrošināsiet, lai Jūsu iepriekšējā, tagadējā un turpmākā darbība neradītu 
šaubas par Jūsu spējām pildīt pienākumus Komisijā? 
Šodien, kad pagājuši divi gadi pēc digitālā vienotā tirgus stratēģijas aizsākšanas, Savienība 
rīkojas, lai risinātu lielu problēmu: padarīt digitālo pārveidi par iespēju Eiropas ekonomikai 
un sabiedrībai. Mums tas ir jāapzinās un jāturpina ieguldīt savos panākumos un savā 
potenciālā, un tajā pašā laikā jāpielāgojas jaunajai situācijai un problēmas jārisina ar 
novatoriskiem instrumentiem. Mūsu pilsoņu interesēm ir jābūt mūsu politikas jomu centrā. 
Tikai uzturot regulāru dialogu un ciešāku sadarbību ar visām ieinteresētajām pusēm, mēs 
varēsim pašreizējos digitālos šķēršļus pārvērst par iespējām, kas ļaus mums aizstāvēt savas 
vērtības un principus. 
  
Digitālais vienotais tirgus ir viena no priekšsēdētāja Junkera 10 prioritātēm. Atbilstīgi šīm 
prioritātēm es strādāšu digitālā vienotā tirgus īstenošanai ar galveno mērķi sekmēt izaugsmi 
un ieguldījumus un aizsargāt iedzīvotāju intereses un tiesības. Tas prasa arī ātri un izlēmīgi 
reaģēt uz neatliekamiem izaicinājumiem, ko rada pastāvīga tehnoloģiju un ar tām saistīto 
ieradumu attīstība, kā arī to ļaunprātīga izmantošana, piemēram, kiberuzbrukumi.  
  
Es smelšos savā pētnieces pieredzē, kas man uzkrājusies saistībā ar diviem Eiropas projektiem 
(EQUAL un PARENEL), lai, meklējot risinājumus, strādātu pēc novatoriskas darba metodes. 
Šis darbs man lika saprast, cik būtiski ir atbalstīt, tostarp finansiāli, zinātnisko pētniecību, lai 
apkopotu vienuviet datus un resursus, kas ļaus mums nostāties tehnoloģisko un zinātnisko 
sasniegumu priekšgalā un tādējādi pierādīt Eiropas izcilību. Mums kā Eiropas politikas 
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veidotājiem ir pienākums rīkoties, un es apņemos likt lietā instrumentus un īstenot darbības, 
kas vajadzīgas šā mērķa sasniegšanai.   
  
Toreiz, kad mani 30 gadu vecumā ievēlēja Eiropas Parlamentā, es apzinājos, kāda izdevība un 
iespēja man pavērās, lai virzītu uz priekšu manu skatījumu un apņemšanos Eiropas labā.  
Mana prioritāte jau no paša sākuma bija pilsoņu intereses. Lietas, ar kurām man ir nācies 
strādāt, stiprināja manu pārliecību rast un īstenot saskanīguma principu starp mūsu iekšējās un 
ārējās politikas jomām. Un savā darbībā mums pēc šā saskanīguma ir jāvadās. 
  
Runājot par digitālo jomu, mēs saskaramies ar plašu lietu klāstu, kam vajadzīga saskanīgas 
publiskās politikas izstrāde un īstenošana starp tādām jomām, kā digitālā stratēģija un 
investīciju plāns, sociālais pīlārs, Enerģētikas savienība un klimats, kā arī Ekonomikas un 
monetārā savienība. Tas interesē daudzas parlamentārās komitejas, kas strādā ar tik dažādām 
problēmām kā mūsu pilsoņu drošība un mūsu pamatbrīvības un pamattiesības (Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja), sieviešu vieta informācijas un sakaru tehnoloģijās un 
ekonomikā (Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja), interneta pārklājums lauku 
apvidos un paaudžu problēmas (Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja), kā arī 
Eiropas loma pasaulē (Ārlietu komiteja), un tie ir tikai daži piemēri. Parlamentāro pilnvaru 
laikā man bija iespēja šajos darbos aktīvi piedalīties. Turpmākai darbībai apņemos izvirzīt 
priekšplānā holistisku pieeju, kurā centrālā vieta ir pilsoņiem.  
  
Visi šie aspekti ir daļa no manas atbildības jomas, un es plānoju strādāt pie tiem sadarbībā ar 
priekšsēdētāja vietnieku Ansipu un projekta darba grupas komisāriem. Esmu nodomājusi 
panākt, lai par apvienošanās kodolu būtu konkrēti rezultāti pilsoņu labā, šajā darbā izmantojot 
savu metodi, kuras pamatā ir dialogs, sadarbība un kompromiss. Šo metodi es kā komisāre 
turpināšu piemērot man uzticēto politikas jomu ietvaros.  
  
Šādā kontekstā par sevišķi svarīgu es uzskatu Eiropas Parlamenta lomu, kāda tam ir kā 
vienam no likumdevējiem līdztekus Padomei un izcilam pilsoņu interešu paudējam. Lai 
kopīgi sasniegtu mūsu mērķus un nodrošinātu mūsu politikas efektīvu īstenošanu, es paļaujos 
uz Eiropas Parlamenta locekļu atbalstu. 
  
Visos apstākļos, kādos vien esmu darbojusies, es esmu ievērojusi gan ES līgumu burtu, gan 
garu un pienākumu rīkoties Eiropas Savienības interesēs. Kopš savas darbības uzsākšanas 
Eiropas Parlamentā neesmu ieņēmusi nevienu citu amatu, un neesmu veikusi nekādu citu 
profesionālu darbību. Saistībā ar saviem jaunajiem uzdevumiem pēc apstiprināšanas amatā es 
apņemos pilnībā ievērot saistības par neatkarību un pārredzamību, objektivitāti un pieejamību, 
kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 3. punktā un Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 245. pantā. Es pildīšu deontoloģijas prasības, kas noteiktas iepriekš 
minētajos pantos un Komisāru rīcības kodeksā.  
  
Esmu gādājusi par to, lai Komisāru rīcības kodeksā paredzētā finansiālo interešu deklarācija 
būtu pareizi aizpildīta un darīta pieejama, un grozījumu gadījumā apņemos to atjaunināt, kā 
arī tūlīt informēt par to priekšsēdētāju.  
  
Es apņemos vairīties no stāvokļa vai situācijas, kas varētu likt apšaubīt manu neatkarību, 
objektivitāti un pieejamību Komisijas dienestā. Es modri rūpēšos par to, lai novērstu vai 
atrisinātu jebkuru situāciju, kas varētu radīt interešu konfliktu. 
 
2. Pienākumu izpilde un sadarbība ar Eiropas Parlamentu 
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Kā Jūs vērtētu savu lomu, kļūstot par Komisāru kolēģijas locekli? Kādā ziņā Jūs 
uzskatītu sevi par atbildīgu Parlamenta priekšā, lai atskaitītos tam par savu vai Jūsu 
pakļautībā esošo departamentu darbu? 

Ko konkrēti gatavojaties darīt, lai uzlabotu pārredzamību, veidotu ciešāku sadarbību 
un īstenotu efektīvus pasākumus saistībā ar Parlamenta nostājām un pieprasījumiem 
iesniegt likumdošanas priekšlikumus? Vai saistībā ar plānotajām iniciatīvām vai jau 
notiekošajām procedūrām esat gatava sniegt Parlamentam informāciju un dokumentus 
tāpat kā Padomei? 

Priekšsēdētājs Junkers ir uzņēmies saistības eiropiešu priekšā digitālā vienotā tirgus labā, 
vienlaikus darot pārredzamākusKomisijas politikas virzienus visā to izstrādes laikā, un tas ir 
nepieciešams nosacījums mūsu publiskās leģitimitātes stiprināšanai Eiropas līmenī. Iestāžu 
nolīgums par labāku likumdošanas procesu institucionalizēja šo mērķi nodrošināt Komisijas 
darba procedūru vispārpieņemtu atvērtību. Es pilnībā ievērošu šo apņemšanos un nodrošināšu, 
lai tā atspoguļotos manā vadības stilā. 

Lai nodrošinātu gan to, ka tiek ņemti vērā visu pušu jutīgie jautājumi, gan iespējami labāko 
līdzsvaru attiecībā uz priekšlikumiem, esmu nodomājusi uzņemties lieti noderīgas politiskas 
iniciatīvas, jau no paša sākuma iesaistot visus attiecīgos komisārus projekta grupās, kas 
izveidotas šīs Komisijas pilnvaru laika sākumā. Šos elementus es iekļaušu savā darba praksē, 
lai: i) iniciatīvā varētu pilnībā iesaistīt Parlamentu un Padomi un izstrādāt un īstenot attiecīgo 
jomu publisko politiku; ii) pārvaldītu šo mijiedarbību atklātā, pārredzamā, konstruktīvā un 
efektīvā veidā, lai tā dotu pēc iespējas labākus rezultātus; iii) nodrošinātu, ka attiecīgās 
Parlamenta komitejas tiek iesaistītas visās lielāka mēroga izstrādēs vienlaikus ar Padomi un 
uz vienlīdzības pamatiem ar to. 

Konkrēti runājot, apliecinu savu apņemšanos ikvienā likumdošanas procesa posmā veicināt 
ciešu un regulāru dialogu ar Eiropas Parlamentu, it īpaši ar parlamentārajām komitejām – 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komiteju, Juridisko komiteju, Kultūras un izglītības komiteju un Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komiteju, – kas jau strādā ar Komisijas iesniegtajiem priekšlikumiem.  

Apņemos arī izmantot visas politikās iespējas, kādas vien radīsies, lai atgādinātu, cik svarīgi ir 
veikt ietekmes novērtējumus un augstas kvalitātes sabiedrisko apspriešanu, bez kuras politiskā 
analīze Eiropas līmenī varētu tikt izkropļota. 

3. Prioritātes 

Kādas ir galvenās prioritātes, kuras Jūs plānojat īstenot savu pienākumu ietvaros, 
ņemot vērā uzsvaru uz darbvietām, izaugsmi, ieguldījumiem un konkurētspēju? Kādā 
termiņā Jūs plānojat šīs prioritātes īstenot? Kā Jūs plānojat sekmēt likumdošanas 
priekšlikumu sagatavošanu un pieņemšanu, lai pabeigtu digitālā vienotā tirgus izveidi? 
Kādus pasākumus Jūs plānojat veikt, lai Eiropā nodrošinātu kiberdrošību? Kā Jūs 
personīgi nodrošināsiet visaugstāko iespējamo profesionālo un ētikas standartu 
ievērošanu, likumdošanas priekšlikumu kvalitāti, lobēšanas darbību (ar kurām vēršas 
pie Jums un Jūsu dienestiem) pilnīgu pārredzamību un pastāvīgu un līdzsvarotu 
apspriešanos ar visām ieinteresētajām personām, ņemot vērā arī vajadzību veikt 
rūpīgus ietekmes novērtējumus? 
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Digitālā vienotā tirgus mērķis ir nodrošināt, ka digitālā revolūcija rada izaugsmi, darbvietas 
un konkurētspēju Eiropā. Pašreizējā politiskajā situācijā, kad dažus mūsu līdzpilsoņus māc 
šaubas par Eiropas projektu, pat neuzticība pret to, uzskatu, ka ir svarīgi pastiprināt centienus 
to politikas prioritāšu īstenošanai, kuras noteiktas kopš 2014. gada, un ka darbības, par kurām 
bija paziņots, tiek īstenotas drīz, lai nodrošinātu, ka pilsoņu un uzņēmumu dzīvē pēc iespējas 
drīzāk ienāktu konkrētas pārmaiņas.  

Man ir gods būt komisāres amata kanditātei, kam paredzēts pildīt savus pienākumus strauji 
augošā atbildības jomā, kurai abi likumdevēji velta būtisku politisko uzmanību. Kā paziņots 
2015. gada maijā, Eiropas Komisija jau ir iesniegusi 35 politikas iniciatīvas, no kurām 21 ir 
leģislatīva un kuras jau guvušas jūtamus panākumus. Dažas no tām man būs par pamatu, lai 
parādītu iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kādi ir mūsu politikas ieguvumi: viesabonēšanas 
maksu atcelšana, satura pārnesamību visā ES, pārdalot 700 MHz frekvenču joslu ātrgaitas 
platjoslas pieslēgumiem, iniciatīva “WiFi4EU”, kuras mērķis ir veicināt brīvu piekļuvi 
bezmaksas koplietojuma Wi-Fi tīklam vietējās pašvaldībās visā Savienībā, un autortiesību 
noteikumi, kas Savienībā īsteno Marrākešas līgumu, kurš uzlabos neredzīgo un vājredzīgo 
personu piekļuvi grāmatām un iespieddarbiem.  

Tomēr joprojām ir jāveic būtisks darbs, kas vajadzīgs, lai virzītu uz priekšu pārējās 
leģislatīvās lietas. Mums jo īpaši ir jāpanāk politiskas vienošanās ar abiem likumdevējiem par 
priekšlikumiem attiecībā uz elektronisko sakaru kodu, autortiesību reformu, audiovizuālo 
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem un nepamatotu ģeogrāfisko bloķēšanu. Esmu 
pārliecināta, ka, pateicoties savai pieredzei Eiropas Parlamentā un pastiprinātai sadarbībai 
starp Parlamentu un Padomi notiekošajās likumdošanas sarunās, Eiropas Komisijas 
priekšsēdētāja, Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja un Padomes priekšsēdētāja noteiktais 
grafiks tiks ievērots.  

Kā paziņots digitālā vienotā tirgus stratēģijas vidusposma pārskatīšanas laikā, es sagatavošu 
turpmākas mērķtiecīgas iniciatīvas gan kiberdrošības jomā, gan jomās, kas saistītas ar 
līdztiesīgām attiecībām starp platformām un tiem uzņēmumiem, kas darbojas šajās 
platformās, nepersonizētu datu brīvu pārrobežu apriti, valsts sektora un ar publisku fondu 
līdzekļiem iegūtu datu pieejamību un atkārtotu izmantošanu. 

Ir būtiski svarīgi, lai Eiropas mehānisms kiberuzbrukumu novēršanai un apkarošanai būtu 
darbotiesspējīgāks, arī tam, lai aizsargātu Eiropas Savienības iestādes un politiskos procesus. 
Šādi es turpmāk rīkošos līdz septembrim, pārskatot ES stratēģiju kiberdrošības jomā, un 
iesniegšu priekšlikumu par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras jaunu mandātu, 
lai labāk reaģētu uz jaunajiem izaicinājumiem, ko rada pieaugošais kiberuzbrukumu risks. 
Komisija strādās arī ar priekšlikumiem par papildpasākumiem attiecībā uz kiberdrošības 
standartiem, kā arī sertifikāciju un marķēšanu, lai uzlabotu satīkloto objektu drošību.  

Sevišķu uzmanību es veltīšu problēmām, ko digitālā pārveide rada mūsu Eiropas sabiedrībai 
un tās sociālajam modelim. No vienas puses, mums jāgādā, lai digitālās inovācijas sniegtu 
vislielākos ieguvumus visiem mūsu iedzīvotājiem, ievērojot Eiropas demokrātiskās un 
sociālās vērtības. No otras puses, mūsu pienākums ir palīdzēt iedzīvotājiem un uzņēmumiem 
veiksmīgi pārdzīvot pārejas periodu uz digitālo ekonomiku un sabiedrību, it īpaši ar izglītības 
un apmācības darbu un labāku sadarbību starp valstu sociālās aizsardzības sistēmām. 
Visbeidzot, digitālas, atvērtas, efektīvas un iekļaujošas ekonomikas pamatelements ir 
modernas valstu pārvaldes struktūras un mūsdienīgi publiskie pakalpojumi. Šajā sakarībā es 
turpināšu veicināt pašreizējos pasākumus attiecībā uz sadarbspēju un īstenot vērienīgu 
programmu valstu pārvaldes struktūru digitalizācijas atbalstam. 
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Lai labāk sagatavotu likumdošanas darbu un atvieglotu tiesību aktu priekšlikumu pieņemšanu 
tuvākajos mēnešos, es balstīšos uz savu pieredzi Eiropas Parlamentā, savu spēju sadarboties 
ar dažādiem partneriem, kā arī likšu lietā savu prasmi ieklausīties un risināt dialogu, lai 
sniegtu aktīvu ieguldījumu grupu darbā Komisijā, it īpaši “digitālā vienotā tirgus” 
projektgrupā, ko vada priekšsēdētāja vietnieks Ansips. 

Vēlos skaidri apliecināt savu vēlmi ievērot visaugstākos kvalitātes standartus turpmāko 
darbību sagatavošanā, jo īpaši attiecībā uz tiesību aktu priekšlikumiem vai budžeta 
izdevumiem. Apņemos stingri ievērot standartus, kas izklāstīti Pamatnolīgumā par Eiropas 
Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām un Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas 
procesu. Tas ir būtisks un izšķirošs faktors priekšlikumu kvalitātei un in fine priekšlikumu 
kvalitātes un leģitimitātes uzlabošanai un ES tēla stiprināšanai visu mūsu iedzīvotāju acīs. 

Īpašu uzmanību veltīšu detalizētiem ietekmes novērtējumiem, kas ļauj labāk plānot un 
pielāgot Eiropas Komisijas priekšlikumus, pamatojoties uz rūpīgu un daudzpusīgu analīzi. 
Krājot pieredzi Eiropas Parlamentā, es ne reizi vien varēju jau konstatēt, cik svarīgi ir 
nevainojami organizēt sabiedriskās apspriešanas, kam jābūt atvērtām un pieejamām tā, lai 
uzlabotu priekšlikumu kvalitāti un leģitimitāti Eiropas iedzīvotāju acīs. 

Visbeidzot, es neatlaidīgi gādāšu par to, lai mana komanda un mani dienesti raudzītu pilnībā 
ievērot un liktu pilnībā ievērot augstos ētiskos un profesionālos standartus, ko noteikušas ES 
iestādes un kas ir Komisijas darbinieku rīcības pamatā. Konkrētāk, lai uzturētu atklātas un 
objektīvas attiecības ar visām ieinteresētajām personām, būtiska nozīme ir pārredzamībai 
saistībā ar lobēšanas grupu darbībām (ar kurām vēršas pie manis vai mana kabineta un 
maniem dienestiem).   

4. Elektroniskie sakari 

Saistībā ar elektronisko sakaru un BEREC satvara pārskatīšanu, kāds ir Jūsu viedoklis 
par šādiem jautājumiem: 

(i) konkurences un ieguldījumu loma šajā nozarē,  

(ii) fiksēto un mobilo tīklu un pakalpojumu un to lietotāju kritiskākās iekšējā tirgus 
problēmas, ietverot risinājumus, kuriem Jūs dodat priekšroku,  

(iii) pašreizējā tīklu izvēršanas gaita (vietējie/reģionālie tīkli, 4G/5G, tirgus 
koncentrācija) un  

(iv) BEREC turpmākā loma? 

(i) Es uzskatu, ka konkurence darbojas sinerģijā ar savienojamību un ar to saistītajām 
ieguldījumu vajadzībām; konkurence ir dzirkstele, kas rosina ieguldījumus un tādējādi veicina 
savienojamības mērķu sasniegšanu Eiropā. Pašreizējai prioritātei ir jābūt rūpēm par to, lai 
nodrošinātu piekļuvi bezierobežojumu savienojamībai, kuras pamatā ir ļoti ātrdarbīgas – gan 
fiksēto, gan mobilo – platjoslas tīklu infrastruktūras, kas ir nepieciešams digitālā vienotā 
tirgus priekšnosacījums. Visiem Eiropas iedzīvotājiem gan pilsētās, gan laukos arvien vairāk 
vajadzēs ļoti ātrdarbīgu savienojamību.   

Es atbalstu politiskus pasākumus, kuros ņem vērā to, kāda nozīme konkurencei ir ieguldījumu 
rosināšanā un tātad savienojamības veicināšanā Eiropā. Mums jāgādā par to, lai mūsu līmenis 
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būtu tāds, ka mēs ne ar ko neatpaliekam no pārējiem pasaules reģioniem, un jānodrošina mūsu 
rūpniecības konkurētspēja, kas arvien vairāk ir atkarīga no telesakaru infrastruktūrām. 

Pieredze liecina, ka telesakaru ex-ante  regulējums ir svarīgs konkurences faktors, kur 
galvenais uzsvars likts uz piekļuvi, infrastruktūru konkurenci vai līdzieguldījumu veicināšanu. 
Pēdējais faktors ir izšķirošs lauku rajonos, kuri ir ļoti atpalikuši un kuros mājsaimniecību 
izmaksas bieži vien ir augstākas. Ja 76 % eiropiešu ir piekļuve jaunākās paaudzes tīkliem, tad 
lauku rajonos tāda piekļuve ir tikai 40 % iedzīvotāju. 

Ļoti svarīga ir arī lietotāju izvēle: lai nodrošinātu cenas ziņā pieņemamu savienojamību 
visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu sociālā stāvokļa, ir nepieciešama universālo 
pakalpojumu modernizācija. 

(ii) Telesakaru tīkliem ir jābūt iekšējā tirgus neatņemamai sastāvdaļai, jo pakalpojumi, kas no 
tiem atkarīgi, tiek sniegti un ir pieejami pāri robežām. Digitālo pakalpojumu sniedzējiem ir 
jāspēj apmierināt pieprasījumu ne tikai valsts, bet arī Eiropas līmenī. Jaunais elektronisko 
sakaru kodekss ir vērsts uz to, lai šīs problēmas risinātu, un es ķeršos pie tām, kas ir 
visneatliekamākās. 

Attiecībā uz fiksētajiem tīkliem galvenais uzdevums ir nodrošināt, lai tiesiskais regulējums 
paredzētu uzlikt pienākumus tikai tad, ja tie nodrošina lietotājiem kaitējošas ar konkurenci 
saistītas problēmas atrisināšanu. Tātad runa ir arī par to, lai piedāvātie noteikumi būtu 
samērīgi un paredzami.  

Attiecībā uz bezvadu tīklu jāgarantē savlaicīga piekļuve radiofrekvenču spektram ar 
nosacījumiem, kuri ir paredzami un ilgtspējīgi un kuros ņem vērā finanšu grūtības, ko rada 
īpaši ātrdarbīgu un ļoti blīvu “5G” platjoslas tīklu izvēršana. Labāki nosacījumi 
ieguldījumiem iet rokrokā ar sabiedrības interesēm, it īpaši attiecībā uz teritoriju pārklājumu 
vai spektra resursu nodošanu operatoru rīcībā. Esmu apņēmusies rast līdzsvaru starp 
pamatotajām dalībvalstu raizēm un uzņēmumu un Eiropas iedzīvotāju vajadzību pēc konkrētu 
spektra pārvaldības aspektu labākas koordinācijas.  

Attiecībā uz fiksētajiem un mobilajiem sakariem un to lietotājiem ir divi galvenie uzdevumi: 
pirmkārt, nodrošināt efektīvu aizsardzību visu sakaru pakalpojumu lietotājiem neatkarīgi no 
tehnoloģijas, kādu šie pakalpojumi izmanto. Tas ir svarīgi saistībā ar drošību un elektronisko 
sakaru konfidencialitāti. Otrkārt, patērētāju aizsardzības noteikumi ir jāpielāgo gan 
tehnoloģiskajai, gan tirgus attīstībai.  

 (iii) Nav noliedzams, ka ES attīsta savienojamību, taču tas vēl nav pietiekami, lai apmierinātu 
turpmāko pieprasījumu attiecībā uz ātrumu, pakalpojumu kvalitāti un savienojumu 
uzticamību, kā noteikts stratēģijas “Virzība uz Eiropas Gigabitu sabiedrību” mērķos 
2025. gadam. 

Dalībvalstīm ir jāstrādā ar divkāršu sparu un jāsāk ar savu valsts vai reģionālo plānu 
pārskatīšanu ļoti veiktspējīgu tīklu izvēršanai līdz 2025. gadam.  

Kaut arī sagaidāmi centieni no privātiem operatoriem, pašreizējās aplēses liecina, ka tam, lai 
līdz 2025. gadam sasniegtu nospraustos mērķus, būs vajadzīgas privātas un publiskas papildu 
investīcijas 155 miljardu euro apmērā. Atbildot uz šo prasību, telekomunikāciju noteikumi 
modernizēti, lai nodrošinātu tiesisko paredzamību, kas vajadzīga ilgtermiņa ieguldījumu 
plānošanai. Tādēļ ir ļoti svarīgi, ka jaunie noteikumi tiek pieņemti jo drīzāk, lai varētu radīt 
nepieciešamo tiesisko drošību ieguldītājiem. 
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Ir jau mobilizēti struktūrfondi, Eiropas Stratēģisko investīciju fonds un Eiropas Infrastruktūras 
savienošanas instruments: mums ir svarīgi apliecināt, ka esam radoši, un palielināt savu 
ieguldījumu. Komisija izvērtēs šos dažādos aspektus, gatavojoties nākamajam finanšu 
plānojumam. Es paļaujos uz jūsu atbalstu, lai nodrošinātu pietiekamus budžeta līdzekļus un 
sasniegtu mūsu kopējo mērķi Eiropā. 

(iv) Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru organizācija (“BEREC”) ir devusi nozīmīgu 
ieguldījumu centienos izveidot īstu iekšējo tirgu telesakaru jomā. Tai ir izšķirīga nozīme 
saskaņotas regulatīvās pieejas nodrošināšanā. Nesen tai tika uzticēts svarīgāks uzdevums 
tādās jomās kā tīkla neitralitāte un viesabonēšana (“roaming”). 

Svarīgo nozīmi, kāda šai organizācijai ir Eiropas stratēģiskā redzējuma noteikšanā 
elektroniskajiem sakariem, ir atzinis arī Eiropas Parlaments savā 2016. gada 19. janvāra 
rezolūcijā par virzību uz Digitālā vienotā tirgus aktu. Konkrētāk, Eiropas Parlaments ir 
aicinājis Komisiju vairāk integrēt digitālo vienoto tirgu, gādājot par to, lai tiktu nodrošināta 
efektīvāka iestāžu sistēma, kas stiprina BEREC nozīmi, spējas un lēmumpieņemšanas 
procesu, kā arī tās finanšu resursus un cilvēkresursus, un uzlabo tās struktūru. Tas ir 
Komisijas priekšlikuma mērķis, un es strādāšu ar abiem likumdevējiem, lai rastu vislabāko 
iespējamo risinājumu.  

5. Sadarbība/kontrole 

Ja Jūs būsiet par digitālo ekonomiku un sabiedrību atbildīgā komisāre, kā Jūs 
koordinēsiet darbu ar tiem Komisijas priekšsēdētāja vietniekiem, kuru vadītās 
struktūras ietilpst Jūsu politikas jomā, un ar citiem komisāriem Jūsu vadītajās 
struktūrās, un kā Jūs sekmēsiet produktīvu sadarbības partnerību ar Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju?  Kādus konkrētus pasākumus Jūs veiksiet, lai 
sekmētu normatīvo un nenormatīvo procedūru (tostarp normatīvo aktu un deleģēto un 
īstenošanas aktu sagatavošanas) kontroli Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komitejā un šo procedūru īstenošanas kontroli?  

Šādā politiski stratēģiskā un daudzpusīgā atbildības jomā, kura pārklājas ar vairāku Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieku un komisāru darbu, koordinēšana nav izvēle, bet absolūta 
nepieciešamība. 

Savu pilnvaru laikā es cieši sadarbošos ar visiem kolēģiem komisāriem; strādāšu padziļinātā 
mijiedarbībā ar Parlamenta locekļiem un Parlamenta komitejām, kā arī Ministru padomi; 
veidošu konstruktīvu dialogu ar pilsoņiem, pilsonisko sabiedrību un visām citām 
ieinteresētajām personām.  

Es cieši sadarbošos ar priekšsēdētāja vietnieku, kas atbildīgs par digitālā vienotā tirgus 
jautājumiem, ar mērķi pabeigt procesā esošos priekšlikumus, veikt turpmākas darbības 
saistībā ar nesen sniegto digitālā vienotā tirgus stratēģijas starpposma pārskatu un izstrādāt 
jaunus priekšlikumus šā tirgus izveides pabeigšanai. Kopā ar Augsto pārstāvi ārlietās un 
drošības politikas jautājumos, priekšsēdētāja vietnieku digitālā vienotā tirgus jautājumos un 
Drošības savienības komisāru es izstrādāšu pasākumus, lai Eiropa tiešsaistē būtu drošāka un 
uzticamāka, un, veicot minēto uzdevumu, izmantošu pieredzi, ko šajos jautājumos esmu 
guvusi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejā un Ārlietu komitejā. 

Es sekmēšu grupas darbu projektā, ko vada priekšsēdētāja vietnieks darbvietu, izaugsmes, 
ieguldījumu un konkurētspējas jautājumos, nolūkā radīt labvēlīgus apstākļus, kuri stimulēs 
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privātos un publiskos ieguldījumus.  Es cieši sadarbošos ar priekšsēdētāja pirmo vietnieku, lai 
atbalstītu vārda brīvību, informācijas brīvību un plašsaziņas līdzekļu plurālismu, kā arī 
interneta daudzveidību un atvērtību.  Visos šajos aspektos budžeta un cilvēkresursu komisārs 
būs nozīmīgs partneris. 

Mana cieša sadarbība ar izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisāru palīdzēs atbalstīt 
plašsaziņas līdzekļu, kultūras satura un radošuma Eiropas nozaru attīstību. Priecājos par 
iespēju sadarboties ar nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes 
komisāri, izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisāru un tieslietu, patērētāju un 
dzimumu līdztiesības komisāri, lai stiprinātu un veicinātu digitālās prasmes un mūžizglītību.  

Es piešķiru ārkārtīgi svarīgu nozīmi dialogam un sadarbībai ar Eiropas Parlamentu — iestādi, 
kas Eiropas iestāžu trijstūrī nodrošina nepieciešamo demokrātisko kontroli.  Es turpināšu 
ieklausīties jūsu gaidās un vēlmēs, kas skar man uzticētās jomas. Paļaujos uz jums un jūsu 
atbalstu, lai pārredzamības un dialoga ceļā sasniegtu mūsu mērķus un tādējādi aizsargātu un 
veicinātu Eiropas pilsoņu intereses. 

6. Atbildības joma 

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 167. panta 4. punktu kultūras 
aspekti ir jāintegrē visā ES politikas veidošanā.  Turklāt Jums uzticētā atbildības joma 
nepārprotami ietver vajadzību garantēt un veicināt kultūras un valodu daudzveidību.  
Kā Jūs nodrošināsiet, ka kultūra tiek pienācīgi ņemta vērā politikā un darbībās, kuras 
Jūs plānojat īstenot?  Kā Jūs nodrošināsiet, ka digitālajā ekonomikā tiek ņemtas vērā 
kultūras un radošās nozares, jo īpaši kultūras un radošā satura radīšanas un 
izmantošanas, īpašās vajadzības un īpatnības?  Ko Jūs darīsiet, lai palielinātu ES 
finansiālo atbalstu, tostarp ar ESIF starpniecību, kultūras un radošajai nozarei, jo īpaši 
audiovizuālajam/filmu sektoram?  Jūs atbildat par pamatprogrammas “Radošā Eiropa” 
apakšprogrammu MEDIA. Kā Jūs vērtējat pamatprogrammas “Radošā Eiropa” 
darbību kopumā un konkrēti apakšprogrammas MEDIA darbību?  Kādas izmaiņas, ja 
vispār, Jūs uzskatāt par nepieciešamām turpmākajā programmas darbības posmā? 

Kultūras un radošās nozares ir nozīmīgs kapitāls mūsu ekonomikai.  “Radošās Eiropas” 
apakšprogramma MEDIA ir galvenā man uzticētā programma, kura vērsta uz radošā un 
kultūras rakstura audiovizuālo saturu. Tai ir divi galvenie mērķi: aizsargāt kultūras 
dauzveidību un stiprināt nozares ekonomisko konkurētspēju. Šie mērķi papildina viens otru: 
mūsu kultūru daudzveidība veicina mūsu darbu augsto kvalitāti, bet lai šos darbus radītu un 
izplatītu Eiropas līmenī, ir vajadzīga sekmīgi pārvaldīta nozare. Programma “Apvārsnis 2020” 
ietver arī kultūras aspektu, un digitālajām tehnoloģijām ir liels potenciāls, lai nodrošinātu 
kultūras uzplaukumu. 

* 

Es apņemos gādāt par to, lai mūsu instrumenti kultūras un radošo nozaru atbalstam būtu 
saskaņoti ar mūsu tiesību aktiem.  Tas ietver: 

• MEDIA programmu, kura turpinās atbalstīt audiovizuālā satura radīšanu un izplatīšanu 
Savienības teritorijā; 

• sarunu par Autortiesību direktīvu pabeigšanu. Konkrēti, ar šo direktīvu tiek ieviesti 
pienākumi attiecībā uz atsevišķām koplietošanas vietnēm, kas ļauj lietotājiem 
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lejupielādēt ar autortiesībām aizsargātu saturu un kas ir kļuvušas par svarīgiem satura 
izplatīšanas kanāliem. Direktīvā ietverti arī pasākumi, kuru mērķis ir autoru un to 
līgumpartneru attiecībās uzlabot pārredzamību un līdzsvaru; 

• sarunu par Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvu pabeigšanu. Šīs direktīvas 
mērķis ir stiprināt Eiropas darbu radīšanu un izplatīšanu, it īpaši to izplatīšanu 
pieprasījumvideo pakalpojumu veidā (minimālā kvota un pamanāmības pienākums). 

* 

Uzskatu, ka piekļuve finansējumam ir būtiska kultūras un radošajām nozarēm, kas saskaras ar 
grūtībām iegūt privātā sektora ieguldījumus. Saistībā ar programmu “Radošā Eiropa” 
Komisija 2016. gadā ir izveidojusi inovatīvu finanšu instrumentu, proti, garantiju mehānismu, 
kura budžets 2020.–2016. gadam ir 120 miljoni euro un kura mērķis ir atvieglot piekļuvi 
finansējumam kultūras un radošajās nozarēs strādājošajiem mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem un uzlabot finanšu starpnieku spēju izvērtēt saistītos riskus.  

Tuvākajā laikā ar šo garantiju mehānismu tiek plānots piešķirt pirmos aizdevumus mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem.  

2016. gadā savu 25. gadadienu ir nosvinējusi MEDIA — zīmols, kas ir mākslinieciskās 
kvalitātes un radošuma sinonīms.  

Turklāt vairāki konkrēti pasākumi, ko finansē tieši ar programmu MEDIA, ir ietverti mūsu 
tiesību aktu priekšlikumos.  Šo pasākumu mērķis ir vienkāršot piekļuvi Eiropas darbiem 
tiešsaistē un celt to vērtību. Es centīšos īstenot šos pasākumus līdztekus sarunām par tiesību 
aktiem. 

2017. gada decembrī es iesniegšu Eiropas Parlamentam un Padomei starpposma novērtējuma 
ziņojumu par programmu “Radošā Eiropa”, tajā skaitā par MEDIA, kā arī ieteikumus 
turpmākajam darbam. 

Rezultāti ir daudzsološi: ļoti veiksmīga finanšu izpilde, 400 filmas gadā tiek izplatītas citās 
Eiropas valstīs un darbojas 1000 Eiropas kinoteātru tīkls 33 valstīs, kurās liela daļa 
demonstrēto filmu ir Eiropā (bet ne savā valstī) ražotās filmas.  

7. Prioritātes 

Jūs atbildat par to, lai Eiropas plašsaziņas līdzekļu un satura nozare darbotos sekmīgi, 
kā rezultātā paplašinātos skatītāju loks un tiktu izmantotas digitālās vides iespējas.  Jau 
ir iesniegtas vairākas likumdošanas un nenormatīvās iniciatīvas, lai atjauninātu 
plašsaziņas līdzekļu regulējumu un modernizētu autortiesību likumus.  Ko Jūs sagaidāt 
no šīm iniciatīvām, ja tās būs sekmīgas?  Vai Jūs plānojat ierosināt vēl kādas iniciatīvas, 
lai sekmētu plašsaziņas līdzekļu un satura nozares attīstību un veicinātu sabiedrības 
piekļuvi kultūras saturam, jo īpaši audiovizuālajam saturam?  Vai Jūs plānojat 
ierosināt vēl kādas iniciatīvas, lai sekmētu plašsaziņas līdzekļu un satura nozares 
attīstību un veicinātu sabiedrības piekļuvi kultūras saturam, jo īpaši audiovizuālajam 
saturam? Vai Jūs plānojat ierosināt kādas iniciatīvas, lai nepilngadīgos aizsargātu no 
kaitējoša satura? Kādus likumdošanas priekšlikumus Jūs plānojat iesniegt un kad, 
ņemot vērā, ka Parlamenta pilnvaru termiņa beigas nozīmē zināmu pārtrauktību?  
Sekmīgas digitālās ekonomikas pamats ir labi izglītots digitālais darbaspēks. Kā pēc 
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Jūsu domām ES var palīdzēt, lai aizpildītu pašreizējo digitālo prasmju trūkumu?  
Balstoties uz jauno Prasmju programmu Eiropai un tādām iniciatīvām kā Digitālās 
prasmes un Darbvietu koalīcija, kādas vēl iniciatīvas pēc Jūsu domām palīdzētu uzlabot 
digitālās prasmes visā ES? 

Ar šiem jautājumiem es nodarbošos ļoti aktīvi, balstoties uz Eiropas Parlamentā un Padomē 
notiekošajām diskusijām, lai panāktu, ka ierosinātās reformas jo īpaši attiecībā uz 
autortiesībām un noteikumiem audiovizuālajā jomā tiek ātri pieņemtas un atbilst mūsu 
mērķiem. 

Komisijas 2016. gada septembrī ierosinātā autortiesību noteikumu reforma ir svarīga, lai 
spēkā esošos noteikumus pielāgotu digitālajām tehnoloģijām un jauniem veidiem, kādos var 
piekļūt saturam. Uzskatu, ka ir svarīgi saglabāt ierosinātās reformas mērķi visos attiecīgajos 
aspektos — tiešsaistes satura izvēle un piekļuve tam; noteikumu modernizēšana tādās jomās 
kā pētniecība, izglītība un invalīdu iekļaušana; taisnīgāki noteikumi, kas uzlabotu autortiesību 
tirgus darbību. Iniciatīvas saistībā ar tiešsaistes satura pakalpojumu pārnesamību un 
pārrobežu piekļuvi televīzijas un radio programmām palīdzēs vienkāršot piekļuvi kultūras 
un it īpaši audiovizuālajam saturam. 

Priekšlikums Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas pārskatīšanai patlaban tiek 
apspriests Eiropas Parlamentā un Padomē. Es ceru panākt to, lai tuvākajā laikā tiktu pieņemts 
līdzsvarots dokuments, kas konsekventi attiecināts arī uz jauniem tirgus dalībniekiem, ļauj 
efektīvi aizsargāt televīzijas skatītājus un audiovizuālā satura lietotājus un palielina Eiropas 
audiovizuālās nozares konkurētspēju. Komisijas priekšlikuma mērķis jo īpaši ir vienkāršot 
piekļuvi audiovizuālajam saturam, pastiprinot pieprasījumvideo pakalpojumu pienākumus 
attiecībā uz Eiropas darbu popularizēšanu. 

* 

Nepilngadīgos, kas aizvien vairāk skatās audiovizuālo saturu, izmantojot pieprasījumvideo 
pakalpojumus, ir jāaizsargā tādā pašā veidā kā televīzijas gadījumā. Tāpēc es aizstāvēšu 
pasākumus, kas nepilngadīgo aizsardzībai ir ierosināti Audiovizuālo mediju pakalpojumu 
direktīvas pārskatīšanas  kontekstā.  

Es turpināšu savu iesaisti “Drošāka interneta centru” jautājumā, lai mūsu bērniem 
nodrošinātu drošāku internetu. Es plānoju stiprināt mūsu sadarbību ar “Aliansi nepilngadīgo 
labākai aizsardzībai tiešsaistē”, lai ar pašregulācijas sistēmu uzlabotu tiešsaistes vidi 
bērniem gan satura, gan arī kaitējošu darbību (piemēram, kiberuzmākšanās) ziņā. 

* 

Digitalizācijas, tāpat kā iepriekšējo tehnoloģisko sasniegumu rezultātā, ir ļoti būtiski 
pieaugusi produktivitāte. Tomēr digitalizācija ietekmē arī sabiedrību un it īpaši darba tirgu. 
Daži nodarbinātības veidi izzudīs, citi tiks radīti, bet lielākā daļa no tiem mainīsies. Ir skaidrs, 
ka digitalizācija ir jāatbalsta, pirmām kārtām nodrošinot visiem iedzīvotājiem iespēju apgūt 
digitālās prasmes, kas tiem palīdzēs pielāgoties jau notiekošām pārmaiņām. 

Saistībā ar “Jaunu prasmju programmu Eiropai” Komisija aicināja ES dalībvalstis izstrādāt 
valsts stratēģijas, lai attīstītu digitālās prasmes.  Komisija ir izveidojusi arī “Digitālo prasmju 
un darbvietu koalīciju”.  Es sadarbošos ar Eiropas Parlamentu, lai nodrošinātu saskanību starp 
valstu stratēģiju īstenošanu un Eiropas iniciatīvām. 
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Es pilnībā atbalstu izmēģinājuma projektu „Digitālo iespēju shēma stažēšanās 
nodrošināšanai”, kura mērķis ir augstskolu absolventiem un studentiem palīdzēt citā 
dalībvalstī iegūt profesionālo pieredzi digitālajā jomā.  Šādu izmēģinājuma projektu tiek 
plānots pagarināt, lai pēc iespējas lielākam augstskolu absolventu skaitam dotu iespēju iegūt 
praktisku pieredzi digitālajā jomā. 

8. Pašreizējie uzdevumi 

Pašlaik svarīgs politikas uzdevums ir vajadzība garantēt kvalitatīvu un neatkarīgu 
plašsaziņas līdzekļu darbību.  Vienlaikus pastāv vienprātība, ka ir jādara vairāk, lai ES 
iedzīvotāji saņemtu informatīvu, netendenciozu ES lietu skaidrojumu.  Kā pēc Jūsu 
domām ES var palīdzēt, lai atbalstītu kvalitatīvu, neatkarīgu ziņu sniegšanu par ES 
lietām dažādos plašsaziņas līdzekļu kanālos un jo īpaši ar jauno plašsaziņas līdzekļu 
tehnoloģiju starpniecību?  Jums konkrēti ir uzticēts veicināt ilgtspējīgu Euronews 
biznesa modeli.  Kā Jūs plānojat to panākt?  Un kāda ir Euronews vieta plašākā misijā, 
proti, nodrošināt neatkarīgu jauna veida informēšanu par ES lietām?  Kādas citas 
iniciatīvas Jūs plānojat veicināt un atbalstīt?  Jums ir arī uzticēts izpētīt, kā ES varētu 
būt noderīga, lai palīdzētu aizsargāt iedzīvotājus no nepatiesām ziņām, jo īpaši ar 
tiešsaistes platformu starpniecību.  Kā Jūs plānojat panākt pareizo līdzsvaru, atzīstot, 
no vienas puses, tiešsaistes platformu lomu, kas iedzīvotājiem un patērētājiem sniedz 
piekļuvi plašsaziņas līdzekļu un kultūras saturam, un, no otras puses, ņemot vērā 
vajadzību nodrošināt pienācīgu regulējumu šajā jomā?  

Visbiežāk ES lietas tiek atspoguļotas, raugoties no nacionālā vai reģionālā skatpunkta.  
Eirobarometra pēdējā aptaujā tika konstatēts, ka tikai 38 % eiropiešu domā, ka ir „labi 
informēti” par ES lietām. Uzskatu, ka neatkarīga un kvalitatīva ziņu sniegšana par ES lietām 
ir būtiski svarīga gan iedzīvotājiem, gan arī Eiropas demokrātiskajai publiskajai telpai 
kopumā.  

Budžeta lēmējinstitūcija ir atbalstījusi šo redzējumu, rīcībai saistībā ar multividi piešķirot 
budžeta pozīciju.   Šīs rīcības nolūks ir stiprināt ziņu sniegšanu par ES lietām Eiropas mēroga 
perspektīvā, proti, skatoties plašāk nekā valstu mēroga perspektīvā, lai ļautu iedzīvotājiem 
iesaistīties Eiropas politikā.  

Neraugoties uz to, ka attiecīgie resursi, salīdzinot ar dalībvalstīm un privāto sektoru, ir 
pieticīgi, Komisija ir centusies maksimāli palielināt ietekmi, atbalstot iedzīvotāju vidū 
populārākos formātus, proti, 

• televīziju —  ar atbalstu Eiropas mēroga kanālam Euronews; 
• radio —  ar finansējumu radiostaciju tīklam Euranet Plus; 
• jaunās tehnoloģijas —  ar atbalstu, kas sniegts tiešsaistes satura izveidei, kura pamatojas 

uz datu žurnālistiku.  Tika atlasītas divas plašsaziņas līdzekļu grupas.  Šī rīcība devusi 
iespēju pirmo reizi panākt sadarbību starp Vācijas ziņu aģentūru DPA, Francijas ziņu 
aģentūru AFP un Itālijas ziņu aģentūru ANSA.  

* 

Man ir uzticēts “attīstīt un veicināt ilgtspējīgu Euronews biznesa modeli, turpinot izstrādāt 
kanāla sabiedrisko pakalpojumu uzdevumu, palīdzot tam iegūt jaunus partnerus, labāk 
izmantojot digitālās pārraides tehnoloģijas un pilnībā ievērojot Euronews redakcionālo 
neatkarību”.  
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Komisija ir atbalstījusi Euronews kopš tā darbības sākuma 1993. gadā. Komisija 2010. gadā ir 
atzinusi Euronews misiju par vispārējas Savienības nozīmes misiju, jo Euronews ir vienīgais 
kanāls, kas svarīgus Eiropas jautājumus atspoguļo skatījumā, kas ir plašāks par Eiropas valstu 
skatījumu.  Tāpēc tika nolemts noslēgt partnerības nolīgumu un kanāla finansējumam noteikt 
stabilas sadarbības satvaru.  

Eiropas Parlaments vairākkārt ir aicinājis turpināt un pastiprināt kanālam Euronews sniegto 
atbalstu, lai nodrošinātu tā daudzvalodību un lomu Eiropas publiskās telpas izveidē, kā arī ES 
kultūras diplomātijas kontekstā.  Dažādos kopš 2009. gada veiktos novērtējumos tika secināts, 
ka kanāls ir izpildījis šos uzdevumus. 

Nesen Euronews ir ieviesis vērienīgu stratēģiju, lai savu ražošanas un izplatīšanas modeli 
pielāgotu jaunām tirgus tendencēm. Komisija cieši seko šā jaunā modeļa ieviešanai, lai 
nodrošinātu, ka Euronews saglabā savu vēsturisko uzdevumu, un izvērtētu, kā Komisijas 
rīcību padarīt efektīvāku. 

Komisija 2017. gada februārī uz 4 gadiem ir parakstījusi jaunu partnerības pamatnolīgumu ar 
Euronews. Šis nolīgums mums dos iespēju finansēt programmas par ES lietām un atbalstīt 
kanāla daudzvalodību.    

Komisija ir apņēmusies aizsargāt valodu daudzveidību Euronews.  Turklāt ir jāparedz 
nepārtraukts darbs turpmākajos gados, lai pielāgotos jauniem sabiedrības ieradumiem un 
tehnoloģiju progresam. Jau divas Euronews apraides valodu versijas, kuras finansē Eiropas 
Savienība, proti, raidījumi arābu un persiešu valodā, ir pārveidoti digitālā formā.  2016. gadā 
veiktā lietderības revīzija liecina par to, ka šādai pārejai ir liels potenciāls. 

Runājot par nolīgumu ar NBC, cik man ir zināms, tas nesen beidzot ir apstiprināts pēc 
mēnešiem ilgām sarunām starp dažādiem Euronews akcionāriem.  Kā Jums zināms, Euronews 
ir privāts uzņēmums, un tāpēc var brīvi pieņemt stratēģiskos lēmumus. Tomēr Komisija kā 
galvenā kanāla partnere ir prasījusi no Euronews konkrētas garantijas un apņēmusies 
izanalizēt NBC–Euronews nolīguma iespējamo ietekmi uz partnerību.  

Komisija var izstāties no partnerības nolīguma, ja šīs garantijas netiek ievērotas.  Savu 
pilnvaru laikā es centīšos cieši uzraudzīt nolīguma īstenošanu un kārtību, kādā notiek 
sadarbība ar Euronews, lai nodrošinātu mūsu darbību pievienoto vērtību.   

Saskaņā ar pašreizējo daudzgadu finanšu shēmu (2014–2020) budžets rīcībai saistībā ar 
multividi tika ievērojami samazināts (par ~20 %),  tādējādi radot spiedienu uz turpmākajām 
perspektīvām. Tomēr Komisijai, saņemot atbalstu no Eiropas Parlamenta, pēdējos gados ir 
izdevies saglabāt Euronews darbību budžeta stabilitāti un radiostaciju tīkla Euranet Plus 
nepārtrauktību. 

2017. gada finansēšanas lēmumā tīklam Euranet Plus ir paredzēts jauns dotācijas satvars, lai 
nākamajos divos gados (no 2017. gada vidus līdz 2019. gada vidum) tīkls varētu veidot savas 
radioprogrammas.  Budžeta ierobežojumu dēļ šī dotācija būs mazāka nekā tā, kas bija noteikta 
iepriekšējā līgumā, bet  mērķis nostiprināt sadarbību starp Eiropas nacionālajām un 
reģionālajām radiostacijām tika saglabāts.  

* 
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Attiecībā uz nepatiesu ziņu izplatīšanu Komisijas pieeja ir vērsta uz iedarbīgiem, 
brīvprātīgiem un pašregulācijas pasākumiem, kā arī uz mērķtiecīgu reglamentējošu 
iejaukšanos.   

Papildus noteikumiem, kas ierosināti saistībā ar Audiovizuālo mediju direktīvas pārskatīšanu, 
lai stiprinātu cīņu pret naidu kurinošiem izteikumiem, es nākšu klajā ar turpmākajiem 
pasākumiem, kuru mērķis ir vēl vairāk veicināt tiešsaistes platformu un sociālo tīklu proaktīvu 
rīcību.  Vēl viens mūsu rīcības virziens būs sadarbībā ar Augsto pārstāvi stiprināt mūsu 
stratēģisko komunikāciju, lai dotu pretsparu dezinformācijas kampaņām, kas organizētas 
ārpus Savienības. 

Politiskā līmenī mūsu instrumentu kopums cīņai pret nepatiesām ziņām ietver vairākus 
elementus: 

• satura pārbaude attiecībā pret nepatiesām ziņām —  Komisija atvēl pētniecības un 
inovācijas finansējumu tādu instrumentu pilnveidošanai, kas palīdz operatoriem 
identificēt un pārbaudīt tiešsaistē izplatītu saturu, tai skaitā nelikumīgu vai kaitīgu 
saturu; 

• turklāt Komisija ir izveidojusi konstruktīvu dialogu ar galvenajiem sociālo tīklu 
operatoriem, lai uzraudzītu progresu tādu problēmjautājumu risināšanā kā nepatiesu 
ziņu izplatīšana, sadarbojoties ar preses pārstāvjiem (piemēram, faktu pārbaude) 
un/vai ierosinot iniciatīvas, kuru mērķis ir lietotāju vidū uzlabot plašsaziņas līdzekļu 
lietotprasmi;  

• plašsaziņas līdzekļu lietotprasme —  mūsu darbs ietver proaktīvu apņemšanos 
sadarbībā ar galvenajām sociālo plašsaziņas līdzekļu platformām, tostarp Facebook, 
Google un Twitter, un ekspertiem plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes jomā no visas 
Eiropas;  

• dialogs ar dalībvalstīm — mērķis ir izveidot sociālo tīklu ekspertu grupu dalībvalstīs, 
lai apzinātu paraugpraksi, apspriestu problēmu risinājumus, dalītos ar pētījumu 
rezultātiem un palīdzētu rast saskaņotas pieejas. 

 


	KOMISĀRA AMATA KANDIDĀTES

