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ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСНИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ, АДРЕСИРАН ДО НОМИНИРАНИЯ ЗА ЧЛЕН НА 

КОМИСИЯТА

Нели КРУС

(Цифрови технологии)

Обща компетентност, ангажираност към европейската идея и лична независимост

1. Кои аспекти от Вашата квалификация и опит са особено подходящи, за да 
изпълнявате функциите на член на Комисията и работите за общия 
европейски интерес, по-специално в  областта, за която бихте отговаряли? 
Каква е Вашата мотивация? Какви гаранции за Вашата независимост сте в 
състояние да предоставите на Европейския парламент и по какъв начин ще 
гарантирате, че Ваши минали, настоящи или бъдещи дейности няма да 
породят съмнения във връзка с изпълнението на Вашите задължения в 
рамките на Комисията?

За мен е удоволствие да бъда номинирана за втори мандат като член на Европейската 
комисия. Аз съм икономист по образование и поради това имам склонността да мисля 
през призмата на ефикасността и благосъстоянието и да намирам логични решения. 
Тези основни принципи, както и чувството ми за обществен дълг и решителността ми 
са били безценна помощ през годините на работа в бизнеса и политиката.

Работих 12 години за холандското правителство, първо като заместник-министър и 
след това като министър на транспорта, обществените работи и телекомуникациите. 
През тези години отговарях например за приватизацията на холандския сектор на 
пощите и телекомуникациите и поради това,  когато през 2004 г. председателят Барозу 
ме номинира за член на Комисията, отговарящ за конкуренцията, аз имах опит в 
областта на либерализацията и регулирането.

В сегашната си роля аз съм свидетел как конкуренцията и регулирането понякога 
трябва да съществуват съвместно, за да се гарантира ефективно разпределение на 
ресурсите, което е от полза за потребителите и икономическите субекти. Натрупах 
много опит в работата с регулирани сектори и по-специално с информационните и 
комуникационни технологии.

Благодарение на нашите разследвания на поведението на доминиращи 
телекомуникационни оператори и на производители на софтуер и хардуер и свързаните 
с това решения придобих по-задълбочено разбиране за сегашната и бъдещата роля на 
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ЕС в тези сектори. Днес нашите действия са насочени към това либерализацията на 
мрежата да стане факт и да се повишава конкуренцията, като се насърчава навлизането 
на пазара. Ние обаче мислим и за утре, като насърчаваме развитието на мрежи за 
достъп от ново поколение и създаваме рамка за държавните помощи, насочени към 
насърчаване на високо скоростни широколентови мрежи от ново поколение. Аз бях 
едно от лицата, отговарящи за консултиране на органите на държавите-членки относно 
регулирането на телекомуникационните пазари в съответствие с Рамковата директива, 
като в състава на следващата Комисия очаквам да поема изцяло отговорността в тази 
област.

Също така трябваше да науча повече за развиващите се технологии, както и за 
начините, с които разполагаме, за тяхното разпространяване. Запознах се с отворените 
стандарти и предизвикателствата на оперативната съвместимост, необходимостта да се 
създаде адекватна защита на съдържанието в интернет, както и с целия спектър от 
налични уеб браузъри.

Като комисар по конкуренцията аз работих упорито за доближаване на политиката на 
ЕС до гражданите. Не се поколебах да се изправя срещу големите компании и винаги 
съм защитавала интересите на потребителите. Потребителите винаги са били в центъра 
на моята програма.

Вярвам, че единният пазар е перлата в короната на Европа. Той не само е средството за 
гарантиране на траен мир, но също за създаване на икономическа стабилност, растеж и 
заетост, включително в условията на глобалната икономическа и финансова криза. За 
да гарантираме неговия успех, трябва да се обявим срещу протекционизма, който може 
да разцепи единния пазар по линия на националните интереси, и да отстояваме 
либерализираните сектори, които пораждат оптимално благосъстояние за 
потребителите на равноправна основа.

 Обещавам да бъда независима в действията си и да работя в най-добрия интерес на 
всички европейци, като спазвам задълженията и етичните стандарти, заложени в 
Договора, както и в Кодекса за поведение на членовете на Комисията. Аз няма да 
приемам инструкции от което и да е правителство или друг орган, както показах и през 
предишния си мандат. Изключително важно е прилагането на работещи стратегии за 
управление на конфликтите на интереси с оглед на специалните отговорности, с които 
е съпроводено поемането на обществена длъжност. Аз попълних декларацията за 
имуществени и служебни интереси, която е достъпна за широката общественост. 
Задължавам се за уведомя председателя на Комисията, г-н Барозу, за всякаква 
ситуация, която може да доведе до конфликт на интереси с моите задължения. По 
време на последния ми мандат аз обещах да не извършвам други професионални 
дейности извън поверената ми област на компетенции и това обещание остава в сила.

Управление на портфейла и сътрудничество с Европейския парламент и неговите 
комисии

2. Как бихте определили Вашата роля като член на колегията на Комисията? В 
какъв аспект бихте се считали за отговорен(а) пред Парламента за 
действията си и тези на поверените Ви служби?
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Като комисар аз виждам ролята си в три направления: в рамките на Колегията; в 
рамките на моя екип; и най-важно в служба на хората на Европа, представлявани от 
Европейския парламент и Съвета. Като цяло, това е служба в услуга на всички 
съответни участници в сектора.

Работата в екип и постигането на консенсус ми се удават естествено и именно по този 
начин виждам ролята си в Колегията. Когато трябва да се вземат трудни решения, в 
един орган, работещ на принципа на колегиума, съществува риск да се изпадне в 
безизходица. За да се преодолее това, ние първо трябва да разберем трудностите, пред 
които са изправени нашите колеги, и след това да търсим нестандартни компромиси, 
ако смятаме че това е в най-добрия интерес на европейските граждани. Именно за това 
смятам, че равновесието на половете в колегията на членовете на Комисията е от 
изключително значение.

В ежедневието аз работя много тясно с моя кабинет и служби. Докато бях комисар по 
конкуренцията, ние предприехме необходимите действия посредством вътрешно 
преструктуриране, за да подобрим прозрачността и комуникацията, както и резултатите 
от работата и ефективността на ГД „Конкуренция“. Това беше изключително важно за 
мен, тъй като аз нося политическата отговорност за моята област на компетенция.

Вярвам, че прозрачността и добрата комуникация са от ключово значение за работата, 
която се извършва в Комисията. Аз отговарям за действията си, както пред Вас, като 
членове на Европейския парламент, така и пред широката общественост. Парламентът 
играе ключова роля за съхраняване на демокрацията в Европа и отразява общия 
интерес на европейските граждани. Ето защо трябва да продължим да работим заедно. 
От моя страна, аз винаги съм готова да присъствам на заседания на комисиите, да 
приемам делегации и да отговарям писмено и устно на въпроси, както тук, така и в 
Страсбург. Отнасям се изключително сериозно към това и очаквам да изградим 
конструктивен политически диалог с Вас и да работим заедно в рамките на 
процедурата за съвместни решения, която дори преди Договора от Лисабон беше в сила 
за повечето от законодателните актове в областта на цифровите технологии.

Освен това редовното участие в интервюта и пресконференции е начинът, по който 
предоставям актуализирана информация за постигнатия напредък в моята област. 
Разбира се, добрата комуникация е двупосочна улица и затова винаги държа хората да 
знаят, че посредством моята уебстраница могат да отправят към мен всякакви 
запитвания, които може да имат относно моята работа.

3. Какви конкретни ангажименти сте готов(а) да поемете с оглед постигането на 
по-голяма прозрачност, по-тясно сътрудничество и предприемане на 
ефективни действия във връзка с позиции и искания на Парламента по 
законодателни инициативи, включително във връзка с влизането в сила на 
Договора от Лисабон? Готов(а) ли сте да предоставите на Парламента 
информация и документи на равнопоставени начала със Съвета по 
отношение на предвидени инициативи или текущи процедури?
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Смятам, че влизането в сила на Договора от Лисабон е крачка напред по отношение на 
европейската демокрация. Той създава условия за по-добра междуинституционална 
координация и по-голяма отчетност, което ще ни помогне да работим заедно за един 
по-ефективен и ефикасен Европейски съюз, който е по-близо до хората в Европа.

Сега повече от всякога ще можем да постигнем европейски политически консенсус за
предприемането на законодателни инициативи, там където са необходими. Комисията 
ще може да работи по-тясно с Вас, защото процедурата за съвместно вземане на 
решение ще бъде преобладаващата законодателна процедура. Безспорно е, че за да 
участвате адекватно в процедурата за съвместно вземане на решение, изключително 
важно е да получавате информация в същата степен, както и Съвета.

Комисията застава изцяло зад по-доброто регулиране, което за мен означава 
законотворчество само когато създаваните от него ползи са доказани, по-целенасочено 
законодателство, прието след пълни консултации, което зачита принципите на 
пропорционалност и субсидиарност. Това означава също така по-добро проследяване 
на инициативите, така че да можем да приемем един цялостен подход в съответствие с 
Рамковото споразумение.

Наред с по-честото прилагане на процедурата за съвместно вземане на решение, по-
доброто регулиране ще означава подобряване на нашите процедури и на съвместния ни 
диалог и създаване на атмосфера на взаимно доверие, изградено на прозрачността. 
Вярвам, че тези изслушвания са подходящ начин за нас да въведем тази практика, и, 
както казах, желая да установим добри работни отношения и очаквам с нетърпение да 
проведем двустранни срещи с Вас, както и да започна да участвам в срещите на 
Комисията на Европейския парламент по промишлеността, научните изследвания и 
енергетиката (ITRE) и Комисията по култура и образование (CULT ). Вярвам, че след 
като постигнем това, свободното движение на информация между нас ще се подобри.

Въпроси по отношение на политиката

4. Кои са трите основни приоритета, които имате намерение да следвате като 
част от Вашия портфейл, като вземате предвид, при необходимост, 
финансовата, икономическа и социална криза, както и съображенията, 
свързани с устойчивото развитие?

Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) сега за застъпени във 
всички сектори на нашето общество, така че много от областите на политика на 
Комисията ще изиграят положителна роля за тяхното развитие — от структурните 
фондове и фондовете за развитие на селските райони, до директивите в областта на 
единния пазар и потребителите. Моят приоритет е да разработя и приложа европейски 
дневен ред в областта на цифровите технологии, който допринася за постигането на 
визията за ЕС 20201 и в центъра на който стоят потребителите и гражданите. 
Възнамерявам да разработя този дневен ред в тясно сътрудничество с Европейския 
парламент и Съвета, както и с моите колеги от Комисията.  Моите първоначални 
приоритети са: (i) изграждане на високоскоростни мрежи на бъдещето; (ii) превръщане 

                                               
1 Консултация относно бъдещата стратегия „ЕС 2020“, COM(2009)647, 24 ноември 2009 г.
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в реалност на единния пазар в интернет; (iii) осигуряване на възможност за всички 
граждани да участват в информационното общество; и (iv) осигуряване на повече и по-
целенасочена подкрепа за изследванията и иновациите в областта на ИКТ. Както и 
гражданите, така и фирмите могат да създават иновациите — големи или малки, 
дълготрайно установени или навлизащи на пазара, водещи или новосъздадени фирми.

i. Изграждане на високоскоростни мрежи на бъдещето
Широкият достъп до високоскоростен интернет е ключов елемент от 
конкурентоспособността на Европа.  Комисията е решена да доразвие своята 
европейска стратегия за широколентов интернет, която се основава на конкуренцията, 
комбинацията от мобилни и стационарни технологии и публично-частните 
партньорства. Ние неуморно ще преследваме успоредно две цели — да дадем на 
европейците достъп до основен широколентов интернет до 2013 г. и да стимулираме 
бързото и всеобхватно модернизиране през следващите 5 до 10 години на мрежите от 
ново поколение. Вече са предприети първите стъпки за насърчаване на публичните и 
частните инвестиции чрез преразгледаната рамка за телекомуникациите и рамката за 
държавните помощи, но ние трябва да продължим да отстраняваме препятствията и да 
създаваме инициативи за инвестиции в нови услуги и в инфраструктура на световно 
ниво, от които се нуждае Европа, като същевременно се зачита принципът на 
технологичната неутралност.

ii. Превръщане в реалност на единния пазар в интернет
Икономиката в електронното пространство има огромен потенциал, но много често 
отделните потребители и предприятия не извършват транзакции в интернет между 
държавите-членки, поради наличието на правни и регулаторни препятствия. През 
последните 18 месеца председателствах редица срещи под формата на кръгли маси за 
постигане на консенсус по проблемите на търговията в интернет. Участниците в 
кръглите маси се споразумяха да разработят нови платформи за лицензиране и за 
издаване на лицензи, действащи в повече от една страна, и да установят обща рамка за 
обмен на информация за правото на собственост, като някои участници (Апъл и 
Амазон) се ангажираха да разширят географския обхват на своите услуги в ЕС. Много 
остава обаче да бъде направено по редица въпроси — от осигуряването на цифрово 
съдържание до изграждане на доверие у потребителите относно електронните 
плащания и техните договорни права. Искам да продължа да гарантирам, в тясно 
сътрудничество с моите колеги, че Комисията ще търси различни начини за 
разработване на практически, целесъобразни и новаторски решения, които ще създадат 
истинска европейска икономика в електронното пространство.

iii. Осигуряване на възможност за всички граждани да участват в 
информационното общество
Трябва да продължим да подобряваме качеството на електронните услуги в 
обществения и частния сектор (като електронни здравни услуги, електронно 
правителство и електронното приобщаване). За тази цел се нуждаем от ефективни 
стандарти в ИКТ, които насърчават решения за оперативната съвместимост. Трябва 
също да гарантираме, че новите технологии са безопасни и зачитат защитата на 
данните, както и че мрежите са надеждни и устойчиви, отворени и неутрални. Всички 
европейски граждани, включително, разбира се, нашите млади поколения, трябва да 
знаят своите права и задължения в интернет. За целта се изисква засилена работа за по-
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безопасен интернет, например относно видео игрите с насилие, и да се увеличат 
усилията за повишаване на грамотността по отношение на различните средства за 
информиране. Трябва да продължим да полагаме усилия за предотвратяване на 
разделение в нашето общество по отношение на достъпа до цифрови технологии, за 
защита на по-уязвимите групи в обществото като домакинствата с ниски доходи, 
възрастните граждани и безработните младежи, като вместо тези отрицателни процеси 
се увеличи положителното въздействие, което ИКТ имат върху устойчивата цифрова 
икономика.

iv. Осигуряване на повече и по-целенасочена подкрепа за изследванията и 
иновациите в областта на ИКТ
Европейските изследвания и иновации все още са фрагментирани, а нашите 
национални изследователски и  образователни мрежи са недоразвити, като тези два 
факта застрашават нашата конкурентоспособност на глобално равнище. Дълбоко 
вярвам, че изследванията и иновациите в ИКТ са ключови, за да се посрещнат най-
сериозните предизвикателства в Европа — от развитието на зелена икономика с ниски 
въглеродни емисии до грижата за застаряващото население — и затова трябва да заемат 
централно място в много от нашите бъдещи политически инициативи. Трябва да 
създадем по-добри условия за частни инвестиции в научно изследователска дейност в 
ИКТ и да засилим и да улесним координацията на публичната помощ. МСП и 
новаторски новосъздадени дружества трябва да имат достъп до финансиране на 
изследванията, за да се насърчава европейският талант. Ще следя отблизо управлението 
на бюджета в частта за ИКТ от Рамковата програма за научно-изследователска и 
развойна дейност (РП), Програмата за конкурентоспособност и иновации и за други 
финансови инструменти в моя ресор. Също така възнамерявам да участвам активно в 
разработването на следващата финансова перспектива в частта за ИКТ от 8-та РП и в 
следващата ПКИ. Ще разгледам и работата на съществуващите Съвместни 
технологични инициативи (Артемис и АНИАК) и ще подготвя нови публично-частни 
партньорства в областта на ИКТ.

5. Какви конкретни законодателни и незаконодателни инициативи 
възнамерявате да предложите и съгласно какъв график? Какви конкретни 
ангажименти можете да поемете, по-специално във връзка с приоритетите и 
исканията на комисиите, приложени към настоящия въпросник, които 
попадат в  сферата на Вашия портфейл? Как лично бихте гарантирали 
доброто качество на законодателните предложения?

В рамките на първите шест месеца след встъпването ми в длъжност ще разработя 
инициативи, които ще съставляват дневния ред в областта на цифровите технологии. 
Целта на този дневен ред е да насърчи изграждането на цялостна рамка на политиката в 
областта на ИКТ, като отговори както на предлагането, така и на търсенето на цифрови 
услуги, продукти и съдържание и гарантира, че Европа остава начело в технологичното 
развитие. Аз ще работя също и върху това как да се насърчават изграждането и 
въвеждането в ЕС на стационарни и мобилни високо скоростни интернет мрежи, както 
и на координирана политика за честотния спектър. Очаквам да получа идеи от 
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Европейския парламент, от Европейския съвет, който ще се проведе през пролетта на 
2010 г., и от неофициалната среща на министрите по телекомуникациите в Гранада през 
април, както и от други заинтересовани страни и гражданското общество. Очаквам 
окончателният дневен ред в областта на цифровите технологии да бъде представен през 
лятото на 2010 г.

Напълно споделям необходимостта да се гарантира, че ЕС ще пристъпва към 
законотворчество само след като публичните консултации са показали, че е 
необходимо и пропорционално да се предприеме действие на европейско равнище и 
когато европейското действие може да постигне изложените по-горе цели на възможно 
най-ниската икономическа цена. Председателят на Комисията, г-н Барозу, отдава 
изключително значение на „интелигентното“ законодателство и на това да се 
гарантира, че Комисията внимателно и системно оценява не само своите разходни 
програми, но също и законодателни си предложения и прилагането на съществуващото 
законодателство. Възнамерявам да прилагам дневния ред на цифровите технологии 
посредством законодателни и други инициативи в следните три области: (i) изграждане 
на високоскоростни мрежи на бъдещето; (ii) европейско цифрово съдържание; и (iii) 
цифрово гражданство.

i Изграждане на високоскоростни мрежи на бъдещето
Тази година Комисията ще представи препоръка за регулирания достъп до мрежи за 
достъп от ново поколение с цел насърчаване на развитието на високоскоростни мрежи. 
Ще предприемем незабавни действия за създаването на Орган на европейските 
регулатори на електронни комуникации (ОЕРЕК).

През 2010 г .  Комисията ще започне широкообхватно обществено обсъждане по 
въпросите на задълженията за универсална услуга. Очаквам Европейският парламент 
да участва активно в тази дискусия, което ще послужи за основа на съобщение на 
Комисията, което ще бъде последвано от законодателни предложения до края на 
2010 г., ако се прецени, че такива са необходими.

Комисията активно насърчава държавите-членки да извършат преминаването към 
цифрови технологии до януари 2012 г. и да отворят честотния обхват 800 MHz за 
бъдещето развитие на безжични комуникационни услуги. Вярвам, че Европа трябва да 
се възползва изцяло от възможността, която възниква в резултат от преразпределянето 
на радиочестотния спектър и че възприемането на координиран подход ще 
представлява ценен принос за икономическото възстановяване. Вярвам също, че 
развитието на амбициозна политика в областта на радиочестотния спектър в Европа ще 
създаде благоприятни условия за развитието на изобилие от нови услуги, особено на 
мобилни широколентови услуги.

Европейският парламент и Съветът ще приемат многогодишна програма за политиката 
в областта на радиочестотния спектър, която ще осигури стратегическите насоки за 
използването на радиочестотния спектър в Европа. Очаквам с нетърпение да взема 
участие в първата среща на високо равнище с Европейския парламент относно 
спектъра, която смятам, че е подходящ форум за по-подробно обсъждане на бъдещите 
приоритети.
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ii. Разработване на политика за европейското цифрово съдържание
Като първоначален приоритет искам да съсредоточа усилията си върху създаването на 
истински единен пазар за съдържание и улесняване на дигитализирането на 
европейското културно наследство. Това действие ще изисква координирани мерки в 
рамките на Комисията и с други институции за елиминиране на съществуващата 
разпокъсаност на пазара на ЕС. Ще направя задълбочен преглед на разпоредбите 
относно лицензирането, които позволяват достъп до съдържанието, най-вече относно 
осиротели произведения и издания с изчерпан тираж, и относно създаването на 
устойчива основа на Европейската цифрова библиотека (Европеана) и широкото 
мащабно дигитализиране на културните произведения в Европа. В тясно 
сътрудничество с комисаря за вътрешния пазар ще допринеса за постигане на целите на 
Комисията за създаване на благоприятна среда за развитие на надеждно, конкретно и 
всеобхватно европейско предлагане на съдържание в интернет, включително ефективна 
защита на интелектуалната собственост на тези, които предлагат съдържание в 
интернет, за да се преборим с нелегалното изтегляне на информация.

Комисията ще се стреми също да възобнови  мандата на Европейската агенция за 
мрежова и информационна сигурност (ENISA). Очаквам резултатите от 
миналогодишния дебат относно атаките в интернет пространството  да положат 
основата на предложения за модернизиране и засилване на мрежовата и 
информационна технология на европейско равнище. Ние планираме да докладваме по 
Директивата за аудиовизуалните и медийните услуги, както и да извършим преглед на 
Директивата за информацията от публичния сектор и да оценим необходимостта от 
бъдещи действия по отношение на европейската система за класификация на видео 
игрите.

iii. Развиване на политика на цифровото гражданство
Специално внимание ще отделя на приноса на Европа за създаването на
висококачествени отворени стандарти за ИКТ. В допълнение, Комисията ще докладва 
пред Европейския парламент и Съвета на министрите преди края на 2010 г. относно 
въпроса за неутралността на мрежата, като за отправна точка ще послужат новите 
разпоредби на Пакета за телекомуникациите.

Цифровите услуги трябва да създават ползи за европейските граждани, когато те 
упражняват правото на свободно движение. През юни Комисията ще издаде временен 
доклад относно регулирането на роуминг услугите, след което ще последва пълен 
преглед. С голям интерес ще следя развитието на цените на роуминг услугите в Европа, 
като очаквам да станем свидетели на много по-ниски цени на дребно за роуминга при 
предаване на информация и край на шока, предизвикван от сметките.

С развитието на новите технологии нарастват и предизвикателствата пред защитата на 
личните данни. Ще работя заедно с комисар Рединг по оценяване на резултатите от 
общественото обсъждане на Директивата за общите принципи за защита на данните.
Комисията ще следи внимателно ефективното привеждане в сила на новите правила 
срещу пиратството, които трябва да бъдат транспонирани до 2011 г. Възнамерявам в 
тясно сътрудничество с Европейския надзорен орган по защита на данните да играя 
активна роля по проблемите на уведомяването при нарушения.
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Допълнителни важни действия включват: проследяване на плановете за електронното 
правителство, електронно приобщаване и електронните здравни услуги и декларациите 
на министрите. 
Ще разгледам предложения за регулиране на системата за сигурност на средствата за 
електронни повиквания и за разработване на политика в областта на ИКТ, насочена към 
постигане на енергийна ефективност.


