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PASKIRTOSIOS KOMISIJOS NARĖS  

MARIYOS GABRIEL 

ATSAKYMAI 

Į EUROPOS PARLAMENTO KLAUSIMYNĄ 

Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė 

 

1.         Bendroji kompetencija, įsipareigojimai Europos Sąjungai ir asmeninis 
nepriklausomumas 

Kurie Jūsų asmeninės kvalifikacijos ir patirties aspektai ypač svarbūs norint eiti 
Komisijos nario pareigas ir užtikrinti, kad būtų siekiama bendrojo Europos intereso, 
ypač srityje, už kurią būtumėte atsakinga? Kas skatina Jus siekti šių pareigų? Kaip Jūs 
prisidėsite rengiant Komisijos strateginę darbotvarkę? 

Kaip galėtumėte įtikinti Europos Parlamentą, jog esate nepriklausoma? Kaip 
užtikrintumėte, kad dėl Jūsų ankstesnės, dabartinės ar būsimos veiklos nekils jokių 
abejonių, kad galite tinkamai eiti pareigas Komisijoje? 
Šiandien, praėjus dvejiems metams nuo bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos 
įgyvendinimo pradžios, Sąjunga imasi spręsti svarbų klausimą: kaip užtikrinti, kad 
skaitmeninė pertvarka taptų nauja galimybe Europos ekonomikai ir visuomenei? Turime 
parodyti sąmoningumą ir toliau investuoti į savo pasiekimus ir potencialą atsižvelgdami į 
naujas realijas ir iššūkius, susijusius su inovacinėmis priemonėmis. Piliečių interesai turi būti 
pagrindinis mūsų politikos prioritetas. Tik palaikydami nuolatinį dialogą ir stiprindami 
bendradarbiavimą su visais suinteresuotaisiais subjektais galėsime šiandienos skaitmenines 
kliūtis paversti galimybėmis, kurios mums padės ginti savo vertybes ir principus. 
  
Bendroji skaitmeninė rinka yra vienas iš dešimties Komisijos pirmininko J.-C. Junckerio 
prioritetų. Atsižvelgdama į šiuos prioritetus padėsiu kurti bendrąją skaitmeninę rinką, visų 
pirma siekdama prisidėti prie ekonomikos augimo ir investicijų skatinimo ir ginti piliečių 
interesus bei teises. Šiuo tikslu taip pat reikia greitai ir ryžtingai reaguoti į skubiai spręstinas 
problemas, kylančias dėl nuolatinės technologijų ir jų pritaikymo raidos ir dėl 
piktnaudžiavimo jomis, pvz., kibernetinių išpuolių.  
  
Remdamasi savo, kaip mokslininkės, darbo su dviem europiniais projektais (EQUAL ir 
PARENEL) patirtimi, taikysiu inovatyvius sprendimų paieškos metodus. Iš tiesų ta misija 
man padėjo suprasti, kaip svarbu remti, taip pat ir finansiškai, mokslinius tyrimus, kad būtų 
telkiami draugėn duomenys ir ištekliai, padėsiantys mums pirmauti technologijų ir mokslo 
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srityse ir tokiu būdu įtvirtinti Europos kompetenciją. Būdami Europos politikos formuotojais 
privalome veikti, todėl įsipareigoju įgyvendinti priemones ir veiksmus, būtinus šiam tikslui 
pasiekti.   
  
Į Europos Parlamentą buvo išrinkta jauna, 30 metų amžiaus, ir puikiai suvokiau man suteiktą 
progą ir galimybę pristatyti savo Europos viziją ir įsipareigoti ją įgyvendinti.  Nuo pat pradžių 
mano prioritetas buvo piliečių interesai. Klausimai, ties kuriais dirbau, dar kartą parodė, kaip 
svarbu ieškoti vidaus ir išorės politikos darnos ir ją įtvirtinti. Būtent šia darna turi būti 
grindžiami mūsų veiksmai. 
  
Kalbėdami apie skaitmenines technologijas paliečiame daugybę įvairiausių sričių, kuriose 
būtina formuoti ir įgyvendinti tarpusavyje derančią viešąją politiką: tai ir skaitmeninė 
strategija, ir investicijų planas, socialinis ramstis, energetikos ir klimato sąjunga, o taip pat ir 
ekonominė bei pinigų sąjunga. Tai domina daugelį Parlamento komitetų, kurie dirba 
spręsdami pačius įvairiausias klausimus, kaip antai susijusius su piliečių saugumu ir 
pagrindinėmis laisvėmis bei teisėmis (LIBE), moterų vaidmeniu informacinių ir ryšių 
technologijų bei ekonomikos srityse (FEMM), interneto diegimu kaimo vietovėse ir kartų 
kaitos problema (AGRI) ar Europos vaidmeniu pasaulyje (AFET). Dirbdama Europos 
Parlamente turėjau galimybę aktyviai prisidėti prie šio darbo. Ateityje įsipareigoju laikytis į 
piliečius orientuoto visuminio principo.  
  
Visi šie klausimai yra mano portfelio dalis ir ketinu juos spręsti bendradarbiaudama su 
Komisijos pirmininko pavaduotoju A. Ansipu ir kitais projekto komandoje dalyvaujančiais 
Komisijos nariais. Konkrečių piliečiams naudingų rezultatų ketinu siekti dialogu, 
bendradarbiavimu ir kompromisu grindžiamais darbo metodais. Būtent tokius metodus man 
paskirtose politikos srityse ketinu taikyti ir būdama Komisijos nare.  
  
Šiuo požiūriu daug reikšmės skiriu Europos Parlamento, kuris yra Tarybai lygi teisėkūros 
institucija ir svarbiausias tarpininkas ginant piliečių interesus, vaidmeniui. Tikiuosi, kad 
Europos Parlamento nariai ir valstybės narės padės mums siekti bendrų tikslų ir užtikrinti 
veiksmingą politikos įgyvendinimą. 
  
Visada laikiausi Europos sutarčių raidės ir dvasios, taip pat  vykdžiau prievolę veikti Europos 
Sąjungos labui. Nuo pat darbo Europos Parlamente pradžios nėjau jokių kitų pareigų ir 
neužsiėmiau jokia kita profesine veikla. Įsipareigoju eidama naujas pareigas nuo pat 
paskyrimo dienos visapusiškai laikytis nepriklausomumo, skaidrumo, nešališkumo ir 
atsidavimo principų, numatytų Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 3 dalyje ir Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 245 straipsnyje. Laikysiuosi visų minėtuose straipsniuose ir 
Komisijos narių elgesio kodekse išdėstytų etikos taisyklių.  
  
Stropiai užpildžiau Komisijos narių elgesio kodekse numatytą interesų deklaraciją ir 
pasirūpinau, kad ji būtų paviešinta. Įsipareigoju pasikeitus aplinkybėms ją atnaujinti ir 
nedelsdama apie tai pranešti Komisijos pirmininkui.  
  
Įsipareigoju vengti pareigų ar aplinkybių, kurios sukeltų abejonių dėl mano 
nepriklausomumo, nešališkumo ir atsidavimo Komisijai. Stengsiuosi būti kuo atidesnė, kad 
nepatekčiau į situacijas, kurios man einant pareigas gali sukelti interesų konfliktą, arba jas 
tuojau pat šalinti. 
 

2. Skiriamos pareigos ir bendradarbiavimas su Europos Parlamentu 
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Kaip vertintumėte savo vaidmenį Komisijos narių kolegijoje? Kaip apibrėžtumėte savo 
atsakomybę ir atskaitomybę Parlamentui už savo ir Jums pavaldžių departamentų 
veiklą? 

Kokius konkrečius įsipareigojimus esate pasirengusi prisiimti, kad būtų didinamas 
skaidrumas, gerinamas bendradarbiavimas ir veiksmingai įgyvendinamos Parlamento 
pozicijos ir raginimai imtis teisėkūros iniciatyvų? Ar esate pasirengusi tomis pačiomis 
sąlygomis kaip ir Tarybai teikti Parlamentui informaciją ir dokumentus, susijusius su 
planuojamomis iniciatyvomis ar vykdomomis procedūromis? 

Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris įsipareigojo europiečiams sukurti bendrąją skaitmeninę 
rinką užtikrindamas didesnį visų Komisijos politikos formavimo etapų skaidrumą, kuris yra 
būtina sąlyga norint sustiprinti mūsų teisėtumą visos Europos visuomenės akyse. 
Tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnio reglamentavimo šį atvirumo tikslą įtvirtino visose 
Komisijos darbo procedūrose. Ketinu visapusiškai laikytis šio įsipareigojimo ir grįsti juo savo 
vadovavimo braižą. 

Planuoju imtis kokybiškų politinių iniciatyvų ir nuo pat pradžių į jas įtraukti visus Komisijos 
narius, dirbančius šios Komisijos kadencijos pradžioje sudarytose projektų grupėse, siekdama 
užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į visų nuomones ir kuo geriau suderinami pasiūlymai. Šiuos 
aspektus įtrauksiu į savo darbo praktiką siekdama, kad: i) planuojant, formuojant ir 
įgyvendinant viešąją politiką kuo aktyviau įsitrauktų Parlamentas ir Taryba; ii) šis 
bendradarbiavimas vyktų atvirai, skaidriai, konstruktyviai ir veiksmingai siekiant kuo 
geresnių rezultatų; iii) Parlamento komitetai būtų įtraukti į visus svarbius pokyčius tuo pačiu 
metu ir tomis pačiomis sąlygomis kaip Taryba. 

Konkrečiai tariant įsipareigoju visais teisėkūros proceso etapais skatinti nuolatinį išsamų 
dialogą su Europos Parlamentu, visų pirma su Parlamento komitetais ITRE, IMCO, JURI, 
CULT ir LIBE, kurie jau dirba su Komisijos pateiktais pasiūlymais.  

Taip pat įsipareigoju naudotis visomis politinėmis galimybėmis pabrėžti kokybiško poveikio 
vertinimo ir viešų konsultacijų svarbą, nes be jų politinė Europos lygmens analizė gali būti 
neteisinga. 

3. Prioritetai 

Kokių pagrindinių prioritetų planuojate siekti eidama Jums siūlomas pareigas, 
atsižvelgiant į darbo vietoms, augimui, investicijoms ir konkurencingumui skiriamą 
dėmesį? Kokio tvarkaraščio ketinate laikytis siekdama šių prioritetinių tikslų? Kaip 
ketinate padėti rengti ir priimti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų 
siekiant užbaigti kurti bendrąją skaitmeninę rinką? Kokių veiksmų ketinate imtis 
siekdama užtikrinti kibernetinį saugumą Europoje? Kaip Jūs asmeniškai užtikrinsite 
pačius aukščiausius profesinius ir etikos standartus, gerą pasiūlymų dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų kokybę, visapusišką (į Jus ir Jūsų tarnybas nukreiptos) 
lobistinės veiklos skaidrumą, nuoseklias ir suderintas konsultacijas su visais 
suinteresuotaisiais subjektais, taip pat atsižvelgdama į būtinybę atlikti išsamius poveikio 
vertinimus? 

Bendrąja skaitmenine rinka siekiama užtikrinti, kad skaitmeninė revoliucija būtų Europos 
ekonomikos augimo, užimtumo ir konkurencingumo veiksnys. Kadangi dabartinėmis 
politinėmis aplinkybėmis kai kurie piliečiai įtariai ir net nepatikliai vertina Europos projektą, 
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mano manymu, būtina padvigubinti pastangas įgyvendinti nuo 2014 m. įvardytus politinius 
prioritetus ir sparčiai vykdyti paskelbtus veiksmus, kad konkretūs pokyčiai piliečių ir įmonių 
gyvenime vyktų kuo skubiau.  

Man garbė būti atsakingai už sritį, kuri šiuo metu labai aktuali ir susilaukia daug politinio 
dėmesio iš teisėkūros institucijų. Kaip paskelbta 2015 m. gegužės mėn., Europos Komisija jau 
pateikė 35 politines iniciatyvas, iš kurių 21 yra teisėkūros iniciatyva, ir jos jau davė 
apčiuopiamų rezultatų. Kai kurios iš jų man padės įrodyti piliečiams ir įmonėms mūsų 
politikos naudą, pvz.: papildomų tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimas, turinio 
perkeliamumas visoje Sąjungoje, 700 MHz dažnių juostos perskyrimas labai didelės spartos 
ryšiui, iniciatyva „WiFi4EU“, kuria siekiama padėti įrengti viešąsias nemokamo belaidžio 
interneto zonas vietos bendruomenėse visoje Europoje, ir autorių teisių priemonė, kuria 
Europos Sąjungoje įgyvendinama Marakešo sutartis, padėsianti akliesiems ir silpnaregiams 
daugiau naudotis knygomis ir spausdintais tekstais.  

Tačiau dar reikia daug nuveikti, kad būtų pasistūmėta į priekį priimant ir kitus teisėkūros 
aktus. Visų pirma reikia pasiekti politinį susitarimą su abiem teisėkūros institucijomis dėl 
pasiūlymų, susijusių su elektroninių telekomunikacijų kodeksu, autorių teisių reforma, 
audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis ir nepagrįstu geografiniu blokavimu. Esu 
įsitikinusi, kad mano patirtis Europos Parlamente ir glaudesnis Parlamento bei Tarybos 
bendradarbiavimas vykstančiose derybose dėl teisės aktų padės laikytis Europos Komisijos, 
Europos Parlamento ir Tarybos pirmininkų nustatyto tvarkaraščio.   

Ketinu, kaip paskelbta bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos laikotarpio vidurio 
peržiūroje, rengti naujas iniciatyvas, skirtas šioms sritims: kibernetinio saugumo, platformų ir 
jose veikiančių įmonių santykių lygybės, laisvo tarpvalstybinio ne asmens duomenų judėjimo, 
viešojo sektoriaus duomenų prieinamumo ir pakartotinio naudojimo ir viešai finansuojamų 
duomenų. 

Labai svarbu, kad veiksmingiau veiktų europinė kibernetinių išpuolių prevencijos ir kovos su 
jais sistema, be kita ko, siekiant apsaugoti Europos institucijas ir politinius procesus. Todėl 
ketinu iki kito rugsėjo peržiūrėti ES kibernetinio saugumo strategiją ir pristatyti naujų 
Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros įgaliojimų pasiūlymą, kuris padėtų 
veiksmingiau reaguoti į naujus iššūkius, keliamus didėjančios kibernetinių išpuolių grėsmės. 
Siekdama sustiprinti prie interneto prijungtų objektų saugumą Komisija taip pat rengs 
pasiūlymus dėl papildomų priemonių, susijusių su kibernetinio saugumo standartais, taip pat 
sertifikavimu ir ženklinimu.  

Ypatingą dėmesį skirsiu problemoms, kurias mūsų visuomenei ir jos socialiniam modeliui 
kelia skaitmeninė pertvarka. Viena vertus, vadovaudamiesi Europos demokratinėmis ir 
socialinėmis vertybėmis turime užtikrinti, kad skaitmeninės inovacijos teiktų didžiausią naudą 
visiems piliečiams. Kita vertus, mūsų pareiga – padėti piliečiams ir įmonėms sėkmingai 
įveikti perėjimo prie skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės laikotarpį, visų pirma švietimo 
ir mokymo veiksmais ir geresniu nacionalinių socialinės apsaugos sistemų principų derinimu. 
Galiausiai atvirai, veiksmingai ir įtraukiai skaitmeninei ekonomikai labai svarbu turėti 
modernias, lanksčias ir sąveikias viešąsias administravimo institucijas ir paslaugas. 
Atsižvelgdama į tai ketinu toliau plėtoti sąveikumo srityje jau vykdomus veiksmus ir tęsti 
plataus užmojo paramos, skirtos viešojo administravimo institucijoms skaitmeninti, programą. 

Kad būtų tinkamai rengiamasi teisėkūros darbui ir sudaromos palankios sąlygos priimti 
pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų ateinančiais mėnesiais, remdamasi savo 
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patirtimi Europos Parlamente ir savo gebėjimais dirbti su įvairiais partneriais, išklausyti ir 
palaikyti dialogą sieksiu aktyviai prisidėti prie komandinio darbo Komisijoje, visų pirma prie 
bendrosios skaitmeninės rinkos projekto komandos, kuriai vadovauja Komisijos pirmininko 
pavaduotojas A. Ansipas. 

Norėčiau aiškiai išreikšti savo pasiryžimą laikytis aukščiausios kokybės standartų rengiant 
būsimus veiksmus, visų pirma susijusius su teisėkūros pasiūlymais arba biudžeto išlaidomis. 
Įsipareigoju stropiai laikytis standartų, išdėstytų Pagrindų susitarime dėl Europos Parlamento 
ir Europos Komisijos santykių ir Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros. Tai iš 
esmės lemia pasiūlymų tinkamumą ir apskritai gerina jų kokybę, didina jų teisėtumą ir 
stiprina ES įvaizdį piliečių akyse. 

Ypatingą dėmesį skirsiu išsamiems poveikio vertinimams, kurie padės Europos Komisijai 
rengti kryptingesnius ir geriau pritaikytus pasiūlymus, grindžiamus nuodugnia įvairių aspektų 
analize. Dirbdama Europos Parlamente jau ne kartą galėjau įsitikinti, kaip svarbu tinkamai 
organizuoti viešas konsultacijas, kurios turi būti pakankamai atviros ir prieinamos, kad leistų 
pagerinti pasiūlymų kokybę ir padidinti jų teisėtumą Europos piliečių akyse. 

Galiausiai laikysiuosi Europos institucijų nustatytų aukštų etikos ir profesinių standartų, 
kuriais grindžiama Komisijos darbuotojų veikla, ir sieksiu, kad to griežtai laikytųsi ir mano 
komanda bei tarnybos. Visų pirma, norint parodyti atvirus ir nešališkus santykius su visomis 
suinteresuotomis šalimis, labai svarbus lobistų grupių – besitaikančių į mane arba siekiančių 
užmegzti ryšius su mano kabinetu ir tarnybomis – veiklos skaidrumas.   

4. Elektroninės ryšių priemonės 

Turint mintyje dabartinę elektroninių ryšių sistemos peržiūrą ir Europos elektroninių 
ryšių reguliuotojų instituciją (EERRI), ką manote apie: 

i) konkurencijos ir investicijų į šį sektorių vaidmenį, 

ii) svarbiausias vidaus rinkos problemas, susijusias su fiksuotojo ir judriojo ryšio 
tinklais ir paslaugomis bei jų naudotojais, įskaitant Jūsų pageidaujamus sprendimus, 

iii) dabartines tinklų diegimo (vietos ir (arba) regioninių tinklų, 4G ir (arba) 5G, 
rinkos koncentracijos) naujoves ir 

iv) būsimą EERRI vaidmenį? 

i) Manau, kad konkurencija veikia sąveikaudama su junglumu ir atitinkamų investicijų 
poreikiais: konkurencija pritraukia investicijų ir tokiu būdu padeda siekti Europos junglumo 
tikslų. Šiuo metu svarbiausia turėtų būti užtikrinti labai didelės spartos fiksuotojo ir judriojo 
ryšio infrastruktūra grindžiamą laisvą prieigą prie ryšio, kuri yra būtina sąlyga kuriant 
bendrąją skaitmeninę rinką. Europiečiams tiek miesto, tiek kaimo vietovėse vis labiau reikės 
labai didelės spartos ryšio.   

Aš palaikau tas politikos priemones, kurių kūrėjai atsižvelgia į konkurencijos vaidmenį 
skatinant investicijas, taigi ir gerinant junglumo galimybes Europoje. Turime išlaikyti tokį 
patį lygį kaip kiti pasaulio regionai ir užtikrinti mūsų pramonės šakų, kurios vis labiau 
priklauso nuo telekomunikacijų infrastruktūros, konkurencingumą. 
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Patirtis rodo, kad telekomunikacijų ex ante reguliavimas yra svarbus konkurencijos dėl 
prieigos, infrastruktūrų konkurencijos ar bendro investavimo skatinimo veiksnys. Bendro 
investavimo skatinimas ypač svarbus kaimo vietovėse, kurios smarkiai atsilieka ir kuriose 
namų ūkių išlaidos dažnai būna didesnės. Prieigą prie naujos kartos tinklų turi 76 proc. 
europiečių, tačiau kaimo vietovėse – tik 40 proc. 

Taip pat labai svarbus vartotojų pasirinkimas – būtina modernizuoti universaliąsias paslaugas, 
kad būtų galima užtikrinti įperkamą ryšį visiems piliečiams, nepriklausomai nuo jų socialinės 
padėties. 

ii) Telekomunikacijų tinklai turėtų būti neatskiriama vidaus rinkos dalis, nes jais grindžiamos 
paslaugos yra teikiamos ir prieinamos tarpvalstybiniu mastu. Skaitmeninių paslaugų teikėjai 
turėtų galėti patenkinti ne tik nacionalinio, bet ir Europos lygmens paklausą. Šias problemas 
siekiama spręsti naujuoju elektroninių ryšių kodeksu , pati imsiuosi tų, kurias reikia spręsti 
skubiausiai. 

Pagrindinė su fiksuotojo ryšio tinklu susijusi užduotis yra užtikrinti, kad reguliavimo 
įpareigojimai būtų nustatomi tik tuomet, kai jie padeda spręsti realią vartotojams kenkiančią 
konkurencijos problemą. Taip siekiama, kad taisyklės būtų proporcingos ir prognozuojamos.  

Belaidžio ryšio tinklai prognozuojamomis ir ilgalaikėmis sąlygomis turėtų užtikrinti savalaikę 
prieigą prie spektro atsižvelgiant į finansinius iššūkius, kurių kyla naudojant itin tankius labai 
didelės spartos 5G ryšio tinklus. Geresnės investavimo sąlygos yra glaudžiai susijusios su 
viešojo intereso reikalavimais, ypač tokiose srityse kaip teritorijų aprėptis arba spektro 
išteklių skyrimas operatoriams. Norėčiau rasti pusiausvyrą tarp valstybių narių teisėtų 
abejonių ir būtinybės sudaryti Europos įmonėms ir piliečiams sąlygas naudotis geresniu tam 
tikrų spektro valdymo aspektų koordinavimu.  

Kalbant apie fiksuotojo ir judriojo ryšio paslaugas ir jų naudotojus, galima įvardyti du 
pagrindinius uždavinius. Pirma, reikia užtikrinti veiksmingą visų komunikacijos paslaugų 
naudotojų apsaugą, nepriklausomai nuo technologijų, kuriomis jos grindžiamos. Tai būtina 
siekiant užtikrinti elektroninių ryšių saugumą ir konfidencialumą. Antra, reikia pritaikyti 
vartotojų apsaugos taisykles prie technologinės pažangos ir rinkos raidos.  

 iii) Tiesa, kad ES gerina savo ryšio galimybes, tačiau to dar nepakanka siekiant patenkinti 
būsimus greičio, paslaugų kokybės ir ryšio patikimumo poreikius, kurie apibrėžti 2025 m. 
strategijos „Kelias į Europos gigabitinę visuomenę“ tiksluose. 

Valstybės narės turi padvigubinti pastangas pradėdamos nuo nacionalinių ir regioninių labai 
didelės spartos ryšio tinklų diegimo planų peržiūros, kad juos būtų galima įvykdyti iki 
2025 m.  

Nepaisant numatytų privačių operatorių pastangų pagal dabartines sąmatas galima spręsti, kad 
norint pasiekti tikslus iki 2025 m. reikės 155 mlrd. EUR papildomų privačių ir viešų 
investicijų. Būtent dėl šio poreikio buvo modernizuotos telekomunikacijų taisyklės siekiant 
užtikrinti teisinį nuspėjamumą, būtiną planuojant ilgalaikes investicijas. Todėl siekiant sukurti 
šį investuotojams būtiną teisinio saugumo pagrindą labai svarbu, kad naujosios taisyklės būtų 
priimtos kuo greičiau. 

Struktūrinių fondų, Europos strateginių investicijų fondo ir Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės lėšos jau sutelktos, bet labai svarbu rasti naujų šaltinių savo įnašui padidinti. 
Komisija šiuos įvairius elementus suderins rengdamasi kitam finansinio programavimo 
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laikotarpiui. Tikiuosi Jūsų paramos siekiant užtikrinti pakankamai biudžeto išteklių bendriems 
Europos siekiams įgyvendinti. 

iv) Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (EERRI) reikšmingai prisidėjo prie 
pastangų kurti realią bendrąją telekomunikacijų rinką. Jos vaidmuo itin svarbus užtikrinant 
suderintą reguliavimą. Neseniai jai pasiūlytas svarbesnis vaidmuo tokiose srityse kaip tinklo 
neutralumas ir tarptinklinio ryšio mokesčiai. 

Svarbų šios institucijos vaidmenį formuojant strateginę Europos elektroninių ryšių viziją 
pripažino ir Europos Parlamentas savo 2016 m. sausio 19 d. Rezoliucijoje dėl kuriamo 
bendrosios skaitmeninės rinkos akto. Visų pirma Europos Parlamentas paragino Komisiją 
labiau integruoti bendrą skaitmeninę rinką užtikrinant, kad būtų sukurtas veiksmingesnis 
institucinis pagrindas, kuris sustiprintų EERRI vaidmenį, pajėgumus ir sprendimų priėmimo 
tvarką, padidintų jos finansinius ir žmogiškuosius išteklius ir pagerintų jos struktūrą. Toks yra 
Komisijos pasiūlymo tikslas ir ketinu bendradarbiauti su teisėkūros institucijomis, kad būtų 
rastas geriausias sprendimas.  

5. Bendradarbiavimas ir (arba) tikrinimas 

Kaip būdama už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenę atsakinga Komisijos nare 
užtikrinsite veiklos derinimą su Komisijos pirmininko pavaduotojais, kurių komandos 
kompetencijai priklauso Jūsų politikos sritis, ir su kitais Komisijos nariais Jūsų 
komandoje? Kokiais būdais prisidėsite prie veiksmingos darbinės partnerystės su 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos (ITRE) komitetu? Kokių konkrečių veiksmų 
imsitės, kad palengvintumėte ITRE komiteto atliekamą teisėkūros ir ne teisėkūros 
procedūrų (įskaitant teisėkūros procedūra priimamų, deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų 
rengimą) tikrinimą ir jų įgyvendinimo stebėseną? 

Ši atsakomybės sritis yra įvairiapusė ir politiškai strateginė, joje persipina keleto Komisijos 
pirmininko pavaduotojų ir Komisijos narių veikla, todėl derinti šią veiklą yra ne pasirinkimo 
klausimas, o absoliuti būtinybė. 

Per visą savo kadenciją glaudžiai bendradarbiausiu su visais savo kolegomis Komisijos 
nariais, aktyviai dirbsiu kartu su Parlamento nariais, Parlamento komitetais ir su Ministrų 
Taryba, palaikysiu konstruktyvų dialogą su piliečiais, pilietine visuomene ir visais kitais 
suinteresuotaisiais subjektais.  

Glaudžiai bendradarbiausiu su Komisijos pirmininko pavaduotoju, atsakingu už bendrąją 
skaitmeninę rinką, kad būtų užbaigti rengti dabartiniai pasiūlymai, imtasi priemonių po 
neseniai atlikto bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos laikotarpio vidurio vertinimo ir 
parengta naujų pasiūlymų siekiant užbaigti kurti šią rinką. Su Sąjungos vyriausiąja įgaliotine 
užsienio reikalams ir saugumo politikai, už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingu Komisijos 
pirmininko pavaduotoju ir su už saugumo sąjungą atsakingu Komisijos nariu rengsime 
priemones, kurias taikant Europos internetas taps saugesnis ir patikimesnis. Šiame darbe man 
bus naudinga LIBE ir AFET įgyta patirtis. 

Prisidėsiu prie projekto, kurio tikslas – sudaryti palankias privačiųjų ir viešųjų investicijų 
skatinimo sąlygas ir kuriam vadovauja už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, 
investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas, komandos 
veiklos. Glaudžiai bendradarbiaudama su pirmuoju Komisijos pirmininko pavaduotoju remsiu 
žodžio laisvę, informacijos laisvę, žiniasklaidos pliuralizmą ir interneto įvairovę bei atvirumą. 
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Vertingas veiklos visose nurodytose srityse partneris bus už biudžetą ir žmogiškuosius 
išteklius atsakingas Komisijos narys. 

Glaudžiai bendradarbiaudama su už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingu 
Komisijos nariu galėsiu remti Europos žiniasklaidos, turinio ir kūrybos pramonę. Džiaugiuosi, 
kad siekdama gerinti skaitmeninius įgūdžius ir skatinti tęstinį mokymą galėsiu 
bendradarbiauti su Komisijos nare, atsakinga už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir 
darbo jėgos judumą, Komisijos nariu, atsakingu už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir 
sportą, ir Komisijos nare, atsakinga už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę.  

Mano nuomone, labai svarbu palaikyti dialogą ir bendradarbiauti su Europos Parlamentu – 
institucija, kuri ES institucijų trikampyje užtikrina būtiną demokratinę priežiūrą. Savo 
atsakomybės srityse nuolat atsižvelgsiu į jūsų konkrečius lūkesčius ir siekius. Tikiuosi, kad 
padėsite siekti mūsų tikslų ir palaikysite mane ir kad dirbdami skaidriai bei vieni kitus 
išklausydami ginsime ir propaguosime Europos piliečių interesus. 

6. Atsakomybės sritis 

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 167 straipsnio 4 dalį kultūros aspektai 
turi būti integruojami į visos ES politikos formavimą. Be to, pagal Jums priskirtą 
atsakomybės sritį aiškiai pabrėžiamas poreikis užtikrinti ir skatinti kultūrų ir kalbų 
įvairovę. Kaip užtikrinsite, kad į kultūrą būtų deramai atsižvelgiama visose politikos 
srityse ir veiksmuose, kurių ketinate imtis? Kaip užtikrinsite, kad skaitmeninėje 
ekonomikoje būtų atsižvelgiama į konkrečius kultūros ir kūrybos sektoriaus, visų pirma 
kultūrinio ir kūrybinio turinio gamybos ir vartojimo, poreikius ir ypatybes? Kaip 
sieksite padidinti ES finansinę paramą, įskaitant Europos strateginių investicijų fondo 
(ESIF) lėšomis, kultūros ir kūrybos sektoriui, visų pirma audiovizualiniam ir (arba) 
kino sektoriams? Esate atsakinga už programos „Kūrybiška Europa“ paprogramę 
MEDIA. Kaip vertinate programos „Kūrybiška Europa“ apskritai ir jos paprogramės 
MEDIA konkrečiai vykdymą? Kokie galimi pokyčiai, Jūsų nuomone, būtų svarbūs 
rengiant kitą eilinę programą? 

Kultūros ir kūrybos sektoriai mūsų ekonomikai labai svarbūs. Programos „Kūrybiška Europa“ 
paprogramė MEDIA – pagrindinė mano atsakomybės sričiai priklausanti programa, skirta 
kūrybiniam ir kultūriniam audiovizualiniam turiniui. Šia programa siekiama dviejų 
pagrindinių tikslų: apsaugoti kultūrų įvairovę ir stiprinti ekonominį sektoriaus 
konkurencingumą. Abu tikslai vienas kitą papildo, nes mūsų kultūrų įvairovė įkvepia puikios 
kokybės kūrinius, o produktyvi pramonė būtina, kad tuos kūrinius galėtume gaminti ir platinti 
visoje Europoje. Į programą „Horizontas 2020“ taip pat įtraukta kultūrai skirta dalis, nes 
skaitmeninės technologijos suteikia daug kultūros klestėjimo galimybių. 

* 

Įsipareigoju užtikrinti, kad mūsų kultūros pramonės rėmimo priemonės derėtų su mūsų 
taisyklėmis. Tai apima: 

• programą MEDIA, pagal kurią ir toliau bus teikiama parama audiovizualiniam turiniui 
gaminti ir platinti Sąjungoje; 

• derybų dėl autorių teisių direktyvos užbaigimą. Pagal šią direktyvą visų pirma 
nustatomi įpareigojimai tam tikroms interneto svetainėms, kurių naudotojai gali 
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parsisiųsti autorių teisių saugomą turinį ir juo dalytis ir kurios tapo svarbiais turinio 
platinimo kanalais. Direktyvoje taip pat nustatytos priemonės, kuriomis siekiama 
didinti kūrėjų ir jų sutartinių partnerių ryšių skaidrumą ir pusiausvyrą; 

• derybų dėl Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos, kuria siekiama skatinti 
Europos kūrinių gamybą ir platinimą, visų pirma jų sklaidą teikiant užsakomąsias 
vaizdo programų paslaugas (minimali kvota ir pastebimumo didinimo prievolė), 
užbaigimą. 

* 

Manau, kad kultūros ir kūrybos sektoriui, kuriam sudėtinga pritraukti privačiojo sektoriaus 
investicijų, labai svarbu gauti finansavimą. 2016 m. įgyvendindama programą „Kūrybiška 
Europa“ Komisija pradėjo taikyti novatorišką finansinę priemonę – Garantijų priemonę, 
kurios 2016–2020 m. biudžetas yra 120 mln. EUR, o tikslas – suteikti kultūros ir kūrybos 
sektoriuje veikiančioms mažosioms ir vidutinėms įmonėms daugiau galimybių gauti 
finansavimą ir gerinti finansinių tarpininkų gebėjimą įvertinti susijusią riziką.  

Pagal šią garantijų priemonę mažosioms ir vidutinėms įmonėms jau greitai turėtų būti 
suteiktos pirmosios paskolos.  

2016 m. paminėtas programos MEDIA 25-metis. Ši programa jau tapo meninės kokybės ir 
kūrybiškumo ženklu.  

Be to, į mūsų teisės aktų pasiūlymus įtraukta keletas konkrečių pagal programą MEDIA 
finansuojamų priemonių. Šiomis priemonėmis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas 
internete naudoti Europos kūrinius ir pabrėžti jų vertę. Sieksiu, kad tos priemonės būtų 
įgyvendintos dar vykstant deryboms dėl teisės aktų. 

2017 m. gruodžio mėn. Europos Parlamentui ir Tarybai pateiksiu programos „Kūrybiška 
Europa“, įskaitant ir MEDIA, laikotarpio vidurio vertinimo ataskaitą ir rekomendacijų dėl 
tolesnių veiksmų. 

Rezultatai teikia vilčių: puikus finansinis įgyvendinimas, 400 kasmet kitose Europos šalyse 
išplatinamų filmų ir 1 000 Europos kino teatrų 33 šalyse, kuriuose rodoma daug vadinamųjų 
nenacionalinių Europos kino filmų.  

7. Prioritetai 

Esate atsakinga už pagalbą padedant užtikrinti sėkmingą Europos žiniasklaidos ir 
turinio pramonę, pasiekiančią naujas auditorijas ir besinaudojančią skaitmeninės 
aplinkos galimybėmis. Jau pateikta nemažai teisėkūros ir ne teisėkūros iniciatyvų, visų 
pirma skirtų žiniasklaidos reglamentavimui atnaujinti ir autorių teisių teisei 
modernizuoti. Kokių, Jūsų nuomone, rezultatų šiomis iniciatyvomis turėtų būti pasiekta, 
kad jos būtų įvertintos kaip sėkmingos? Ar esate numačiusi papildomų iniciatyvų, 
kuriomis siekiama toliau skatinti žiniasklaidos ir turinio sektorių ir gerinti visuomenės 
galimybes susipažinti su kultūriniu turiniu, visų pirma audiovizualiniu turiniu? Ar esate 
numačiusi papildomų iniciatyvų, kuriomis siekiama toliau skatinti žiniasklaidos ir 
turinio sektorių ir gerinti visuomenės galimybes susipažinti su kultūriniu turiniu, visų 
pirma audiovizualiniu turiniu? Ar planuojate tolesnes iniciatyvas, kuriomis siekiama 
apsaugoti nepilnamečius nuo žalingo turinio? Kokių teisėkūros pasiūlymų ketinate 
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pateikti ir kada, atsižvelgiant į tai, kad Parlamento kadencijos pabaiga reikš tam tikro 
masto pertrūkį? Svarbiausia sėkmingos skaitmeninės ekonomikos sąlyga yra gerai 
išsilavinę skaitmeninės srities darbuotojai. Kaip, Jūsų nuomone, ES gali padėti 
panaikinti dabartinį skaitmeninių įgūdžių atotrūkį? Remiantis Nauja Europos įgūdžių 
darbotvarke ir tokiomis iniciatyvomis kaip Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo koalicija, 
kokios kitos iniciatyvos, Jūsų nuomone, padėtų skatinti skaitmeninius įgūdžius visoje 
ES? 

Remdamasi šiuo metu Europos Parlamente ir Taryboje vykstančiomis diskusijomis dėsiu 
visas pastangas, kad pasiūlytos reformos (visų pirma susijusios su autorių teisėmis ir 
audiovizualinėmis taisyklėmis) būtų patvirtintos kuo greičiau ir atitiktų mūsų pačių nustatytus 
tikslus. 

2016 m. rugsėjo mėn. Komisijos pasiūlyta autorių teisių taisyklių reforma yra būtina, 
siekiant galiojančias taisykles pritaikyti prie skaitmeninių technologijų ir naujų prieigos prie 
turinio būdų. Manau, kad būtina išsaugoti pirminius užmojus visose nagrinėjamose srityse: 
turinio internete pasirinkimo galimybių ir prieigos prie jo; taisyklių, taikomų mokslinių 
tyrimų, švietimo ir neįgaliųjų įtraukties srityse, modernizavimo; vienodesnių taisyklių siekiant 
geresnio autorių teisių rinkos veikimo. Iniciatyvos dėl internetinių turinio paslaugų 
perkeliamumo ir tarpvalstybinės prieigos prie televizijos ir radijo programų visų pirma 
sudarys palankesnes sąlygas naudotis kultūriniu turiniu, ypač audiovizualiniu turiniu. 

Europos Parlamentas ir Taryba šiuo metu svarsto pasiūlymą peržiūrėti Audiovizualinės 
žiniasklaidos paslaugų direktyvą. Tikiuosi, kad greitai pavyks priimti suderintą tekstą, 
kuriame būtų nuosekliai aptarti nauji rinkos dalyviai ir kuris padėtų veiksmingai apsaugoti 
televizijos žiūrovus ir audiovizualinio turinio naudotojus bei padidintų Europos 
audiovizualinio sektoriaus konkurencingumą. Komisijos pasiūlymo tikslas – visų pirma 
palengvinti prieigą prie audiovizualinio turinio, sugriežtinant užsakomųjų vaizdo programų 
paslaugų teikėjų įpareigojimą propaguoti Europos kūrinius. 

* 

Nepilnamečiai, kurie vis dažniau žiūri audiovizualinį turinį naudodamiesi užsakomosiomis 
vaizdo programų paslaugomis, turi būti apsaugoti taip pat, kaip ir nepilnamečiai televizijos 
žiūrovai. Todėl palaikysiu nepilnamečių apsaugos priemones, pasiūlytas atliekant 
Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos peržiūrą.  

Ir toliau dalyvausiu saugesnio interneto centrų veikloje, kad internetas taptų saugesnis mūsų 
vaikams. Sieksiu stiprinti mūsų bendradarbiavimą su geresnės nepilnamečių apsaugos 
internete aljansu, kad savireguliavimo būdu būtų pagerinta interneto aplinka vaikams (ir 
turinys, ir pavojingo elgesio, tokio kaip priekabiavimas elektroninėje erdvėje, problemos 
sprendimas). 

* 

Dėl skaitmeninės pertvarkos, kaip ir ankstesniais technologinių naujovių atvejais, itin 
padidėja našumas. Vis dėlto šis perėjimas taip pat daro poveikį visuomenei, ypač darbo rinkai. 
Vienos darbo vietos išnyks, kitos bus sukurtos, o daugelis pasikeis. Akivaizdu, kad reikia 
reaguoti į pokyčius skaitmeninėje srityje, visų pirma sudarant sąlygas visiems piliečiams įgyti 
skaitmeninių įgūdžių, kurie jiems padės prisitaikyti prie jau vykstančių pokyčių. 
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Taikydama „Naują Europos įgūdžių darbotvarkę“ Komisija paragino ES valstybes nares 
parengti nacionalines skaitmeninių įgūdžių ugdymo strategijas. Komisija taip pat sukūrė 
Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo koaliciją. Bendradarbiausiu su Europos Parlamentu, kad 
nacionalinės strategijos ir ES iniciatyvos būtų įgyvendinamos darniai. 

Visiškai palaikau bandomąjį projektą „Skaitmeninių galimybių stažuotojams sistema“, 
kurio tikslas – padėti absolventams ir studentams įgyti profesinės patirties skaitmeninėje 
srityje kitoje valstybėje narėje. Bandomasis projektas galėtų būti išplėstas, kad kuo daugiau 
absolventų galėtų įgyti praktinės patirties skaitmeninėje srityje. 

8. Einamieji klausimai 

Šiuo metu poreikis užtikrinti kokybišką ir nepriklausomą žiniasklaidą yra tarp 
svarbiausių politinės darbotvarkės punktų. Kartu esama sutarimo, kad reikėtų padaryti 
daugiau siekiant žiniasklaidoje pateikti ES piliečiams informatyvias, nešališkas 
naujienas apie ES reikalus. Kaip, Jūsų nuomone, ES gali padėti remti šias kokybiškas, 
nepriklausomas naujienas apie ES reikalus, pateikiamas skirtingais žiniasklaidos 
kanalais ir visų pirma naudojantis naujomis žiniasklaidos priemonėmis ir 
technologijomis? Jums buvo konkrečiai patikėta užduotis skatinti kanalo „Euronews“ 
tvaraus verslo modelį. Kaip ketinate siekti šio tikslo? Be to, kaip „Euronews“ vykdo 
platesnę misiją teikti nepriklausomas naujienas apie ES reikalus? Kokias kitas 
iniciatyvas ketinate skatinti ir remti? Jums taip pat pavesta išnagrinėti, kaip ES galėtų 
sėkmingai padėti apsaugoti piliečius nuo vadinamųjų suklastotų žinių, visų pirma 
teikiamų naudojantis internetinėmis platformomis. Kaip ketinate išlaikyti tinkamą 
pusiausvyrą, pripažįstant, viena vertus, internetinių platformų vaidmenį suteikiant 
piliečiams ir vartotojams prieigą prie žiniasklaidos ir kultūrinio turinio, ir, kita vertus, 
poreikį užtikrinti pagrįstą žiniasklaidos ir šio turinio teisinio reglamentavimo sistemą? 

Naujienos apie ES reikalus dažniausiai pateikiamos iš nacionalinės arba regioninės 
perspektyvos. Paskutinė „Eurobarometro“ apklausa parodė, kad tik 38 proc. europiečių mano 
esą tinkamai informuoti apie ES reikalus. Manau, kad nepriklausomi ir kokybiškai dirbantys 
žurnalistai, kurie informuoja apie ES reikalus, yra labai svarbūs piliečiams ir demokratinei 
Europos viešajai erdvei.  

Biudžeto valdymo institucija pritarė šiai minčiai, numatydama finansavimą biudžeto eilutėje 
„Žiniasklaidos veiksmai“. Šiais veiksmais siekiama gerinti informacijos apie Europos reikalus 
teikimą iš europinės, o ne nacionalinės perspektyvos, siekiant suteikti piliečiams galimybę 
dalyvauti Europos politikoje.  

Nors mūsų ištekliai menkesni už valstybių narių arba privačiojo sektoriaus išteklius, Komisija 
siekė užtikrinti kuo didesnį poveikį, remdama piliečių mėgstamiausias žiniasklaidos formas:  

• televiziją (teikiama parama visos Europos kanalui „Euronews“); 
• radiją (finansuojamas radijo tinklas „Euranet Plus“); 
• naujas technologijas (skiriama parama internetinio turinio, pagrįsto duomenų žurnalistika, 

kūrimui). Buvo atrinktos dvi žiniasklaidos grupės. Vykdant šią veiklą pirmą kartą 
bendradarbiavo Vokietijos spaudos agentūra DPA, Prancūzijos agentūra AFP ir Italijos 
agentūra ANSA.  

* 
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Vienas iš mano įgaliojimų – plėtoti ir propaguoti tvarų „Euronews“ verslo modelį, visų pirma 
toliau plėtoti šio kanalo kaip visuomeninio transliuotojo vaidmenį, padedant jam rasti naujų 
partnerių ir kuo geriau panaudojant skaitmeninio perdavimo technologijas, bet nepažeidžiant 
„Euronews“ redakcinės nepriklausomybės.  

Komisija rėmė „Euronews“ nuo pat kanalo sukūrimo 1993 m. 2010 m. Komisija pripažino 
„Euronews“ bendros svarbos užduotis Sąjungoje vykdančiu televizijos kanalu, nes jis 
vienintelis pateikia informaciją apie Europos reikalus iš platesnės nei nacionalinės 
perspektyvos. Todėl buvo nuspręsta sudaryti partnerystės susitarimą ir stabilų 
bendradarbiavimo pagrindą, pagal kurį kanalas būtų finansuojamas.  

Europos Parlamentas ne kartą prašė toliau teikti ir didinti paramą „Euronews“ siekiant 
užtikrinti kanalo daugiakalbystę ir jo vaidmenį kuriant Europos viešąją erdvę, taip pat ES 
kultūros diplomatijos srityje. Po įvairių nuo 2009 m. atliktų vertinimų padaryta išvada, kad 
kanalas šias užduotis įvykdė. 

Neseniai „Euronews“ pradėjo taikyti plataus užmojo strategiją, kad savo gamybos ir platinimo 
modelį pritaikytų prie naujų rinkos tendencijų. Komisija atidžiai stebi šio naują modelio 
taikymą, kad įsitikintų, ar „Euronews“ ir toliau įgyvendina savo istorinę misiją, ir įvertintų, ar 
Komisijos veiksmai galėtų būti naudingesni. 

2017 m. vasario mėn. Komisija su „Euronews“ pasirašė naują 4 metų trukmės partnerystės 
pagrindų susitarimą. Pagal šį susitarimą galėsime finansuoti programas, kuriose nagrinėjami 
Europos reikalai, ir remti kanalo daugiakalbystę. 

Komisija yra įsipareigojusi saugoti „Euronews“ kalbų įvairovę. Be to, ateinančiais metais bus 
toliau stengiamasi prisitaikyti prie naujų visuomenės įpročių ir technologinių pokyčių. 
Skaitmeninėmis jau tapo dvi ES finansuojamos kalbinės „Euronews“ versijos – arabų ir persų. 
Iš naujausio 2016 m. atlikto veiklos audito matyti, kad šis perėjimas atveria daug galimybių. 

Kalbant apie susitarimą su NBC, kiek man žinoma, po mėnesius trukusių „Euronews“ 
akcininkų derybų šis susitarimas galiausiai neseniai buvo patvirtintas. Kaip žinote, 
„Euronews“ yra privati bendrovė ir todėl gali pati priimti savo strateginius sprendimus. 
Tačiau Komisija, kaip pagrindinis kanalo partneris, iš „Euronews“ pareikalavo tam tikrų 
garantijų ir įsipareigojo išnagrinėti galimą NBC ir „Euronews“ susitarimo poveikį 
partnerystei.  

Jei šių garantijų nebeliktų, Komisija galėtų pasitraukti iš partnerystės susitarimo. Savo 
kadencijos laikotarpiu atidžiai stebėsiu susitarimo ir bendradarbiavimo su „Euronews“ 
nuostatų įgyvendinimą, kad būčiau tikra dėl papildomos mūsų veiksmų teikiamos naudos.   

Pagal dabartinę daugiametę finansinę programą (2014–2020 m.) žiniasklaidos veiksmams 
skirtas biudžetas buvo smarkiai sumažintas (maždaug 20 proc.). Dėl šių pokyčių nukenčia 
ateities perspektyvos. Tačiau su Europos Parlamento pagalba Komisijai pastaraisiais metais 
pavyko išlaikyti finansinį „Euronews“ veiklos stabilumą ir radijo tinklo „Euranet Plus“ 
veiklos tęstinumą. 

2017 m. finansavimo sprendime numatytas naujas „Euranet Plus“ dotavimo pagrindas, kad 
tinklas galėtų rengti radijo programas dvejus artimiausius metus (nuo 2017 m. vidurio iki 
2019 m. vidurio). Dėl biudžeto apribojimų ši dotacija bus mažesnė nei pagal ankstesnę sutartį, 
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tačiau tikslas išlieka tas pats – stiprinti bendradarbiavimo tarp Europos nacionalinių ir 
regioninių radijo stočių pagrindą.  

* 

Kalbant apie suklastotas žinias, Komisijos požiūriu, daugiausia dėmesio reikia skirti 
veiksmingoms, savanoriškoms ir savireguliavimo priemonėms bei tiksliniams reguliavimo 
veiksmams. 

Atliekant Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos peržiūrą jau pasiūlyta keletas 
kovos su neapykantą kurstančiais pasisakymais nuostatų, be to, pasiūlysiu papildomų 
priemonių, kad interneto platformos ir socialiniai tinklai būtų skatinami dažniau imtis 
iniciatyvių priemonių. Kita numatoma mūsų veiksmų kryptis – kartu su Vyriausiąja įgaliotine 
stiprinti mūsų strateginę komunikaciją ir taip kovoti su dezinformacijos kampanijomis už 
Europos Sąjungos ribų. 

Politiniu lygmeniu galima taikyti keletą kovos su suklastotomis žiniomis priemonių: 

• prieš skelbiant suklastotas žinias, patikrinti jų turinį. Dalį moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms numatytų finansinių išteklių Komisija skiria priemonėms, kurios padėtų 
operatoriams nustatyti ir patikrinti internetu platinamą turinį (įskaitant neteisėtą ar 
žalingą turinį), kurti; 

• Komisija taip pat palaiko konstruktyvų dialogą su pagrindiniais socialinių tinklų 
veiklos vykdytojais, kad stebėtų pažangą, padarytą sprendžiant svarbiausias problemas 
(pvz., suklastotų žinių problemą). Šis bendradarbiavimas vyksta spaudos 
konferencijose (pvz., faktų tikrinimas) ir (arba) įgyvendinant iniciatyvas, kuriomis 
siekiama gerinti vartotojų gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis;  

• gebėjimas naudotis žiniasklaidos priemonėmis. Mūsų veikla apima ir aktyvų darbą su 
svarbiausiomis socialinės žiniasklaidos platformomis, įskaitant „Facebook“, „Google“ 
ir „Twitter“, ir aktyvų bendradarbiavimą su visos Europos ekspertais, dirbančiais 
gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis srityje;  

• dialogas su valstybėmis narėmis. Jo tikslas – sukurti valstybių narių socialinių tinklų 
ekspertų grupę, siekiant nustatyti geriausios praktikos pavyzdžių ir aptarti problemų 
sprendimo būdus, dalytis mokslinių tyrimų rezultatais ir padėti nustatyti bendrus 
metodus. 
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