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AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟ

Neelie KROES 

(Ψηφιακό πρόγραμμα δράσης)

Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα, προσωπική ανεξαρτησία

1. Ποιες πλευρές των προσωπικών σας προσόντων και της πείρας σας έχουν ιδιαίτερη 
σημασία για την ανάδειξή σας σε Επίτροπο και την προώθηση του ευρωπαϊκού 
γενικού συμφέροντος, ιδίως στον τομέα για τον οποίο θα είστε υπεύθυνη; Τι σας 
παρακινεί; Ποιες εγγυήσεις ανεξαρτησίας μπορείτε να δώσετε στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και πώς θα εξασφαλίσετε ότι οποιεσδήποτε προηγούμενες, τρέχουσες 
ή μελλοντικές σας δραστηριότητες δεν θέτουν εν αμφιβόλω την εκτέλεση των 
καθηκόντων σας εντός της Επιτροπής;

Χαίρομαι για το γεγονός ότι προτάθηκα να υπηρετήσω δεύτερη θητεία στο αξίωμα του 
Ευρωπαίου Επιτρόπου. H κατάρτισή μου ως οικονομολόγου με οδηγεί στην αντιμετώπιση 
των θεμάτων από τη σκοπιά της  απόδοσης και της ευημερίας, καθώς και στην εξεύρεση 
λύσεων με βάση τον κοινό νου. Αυτές οι θεμελιώδεις αρχές, μαζί με το αίσθημα ευθύνης 
προς το δημόσιο λειτούργημα και την αποφασιστικότητά μου, έχουν αποδειχθεί πολύτιμες για 
μένα κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου στις επιχειρήσεις και στην πολιτική.
Υπηρέτησα 12 χρόνια στην ολλανδική κυβέρνηση, ως υφυπουργός και στη συνέχεια ως 
Υπουργός Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και Τηλεπικοινωνιών. Κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου ήμουν υπεύθυνη, μεταξύ άλλων, για την ιδιωτικοποίηση των τομέων των 
ολλανδικών  Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών, και επομένως ούτε η ελευθέρωση της 
αγοράς ούτε η κανονιστική ρύθμιση ήταν για μένα άγνωστα εδάφη όταν, το 2004, προτάθηκα 
από τον πρόεδρο Barroso ως Επίτροπος, αρμόδια για τον ανταγωνισμό.
Στο σημερινό ρόλο μου έχω διαπιστώσει ότι ο ανταγωνισμός και η κανονιστική ρύθμιση 
πρέπει μερικές φορές να συνυπάρχουν, ώστε να εξασφαλίζεται αποδοτική κατανομή των 
πόρων προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Έχω αποκτήσει σημαντική 
πείρα στους κλάδους που υπόκεινται σε κανονιστική ρύθμιση, ιδίως στην τεχνολογία των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών. 
Μέσω των ερευνών μας και με τις αποφάσεις μας όσον αφορά τη συμπεριφορά των 
κατεστημένων φορέων εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών, των παραγωγών λογισμικού και 
υλισμικού, έχω αποκτήσει βαθύτερη αντίληψη του ρόλου της ΕΕ στους τομείς αυτούς, τόσο 
σήμερα όσο και στο μέλλον. Σήμερα, οι δράσεις μας αποσκοπούν να καταστήσουν 
πραγματικότητα την ελευθέρωση των δικτύων και να τονώσουν τον ανταγωνισμό, 
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διευκολύνοντας την είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά. Σκεφτόμαστε όμως και το αύριο, 
προάγοντας την ανάπτυξη της πρόσβασης στα δίκτυα νέας γενιάς, καθώς και δημιουργώντας 
ένα πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την προώθηση των υψίρρυθμων ευρυζωνικών 
επικοινωνιών επόμενης γενιάς. Ήμουν συναρμόδια για την παροχή συμβουλών στις αρχές 
των κρατών μελών σχετικά με τη ρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών αγορών σύμφωνα με την 
οδηγία πλαίσιο και προσβλέπω να αναλάβω την αποκλειστική ευθύνη στο πεδίο αυτό στην 
επόμενη Επιτροπή.
Χρειάστηκε, επίσης, να μάθω περισσότερα για την εξελισσόμενη τεχνολογία, καθώς και για 
τα διαθέσιμα μέσα διανομής της. Έχω εξοικειωθεί με τα ανοιχτά πρότυπα και με τα 
προβλήματα της διαλειτουργικότητας, με την ανάγκη να εξασφαλιστεί επαρκής προστασία 
του επιγραμμικού περιεχομένου, καθώς και με ολόκληρο το φάσμα των διαθέσιμων 
διαφυλλιστών ιστού!
Ως Επίτροπος με αρμοδιότητα τον ανταγωνισμό, εργάστηκα σκληρά για την εκλαΐκευση των 
πολιτικών της ΕΕ στους πολίτες της. Δεν δίστασα να αντιπαρατεθώ με μεγάλες επιχειρήσεις, 
ενώ σε όλη τη θητεία μου υπεράσπισα τα συμφέροντα των καταναλωτών. Έχω θέσει τους 
καταναλωτές στο επίκεντρο της δράσης μου.
Πιστεύω ότι η ενιαία αγορά είναι το καύχημα της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο όχημα για τη 
διατήρηση διαρκούς ειρήνης, αλλά και συντελεστής οικονομικής σταθερότητας, οικονομικής 
ανάπτυξης και απασχόλησης, ακόμα και στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης. Για να εξασφαλιστεί η ευημερία της, πρέπει να απορρίψουμε τον 
προστατευτισμό που μπορεί να διαιρέσει την ενιαία αγορά σε εθνικά μέτωπα και να 
υποστηρίξουμε την ελευθέρωση των κλάδων που μεγιστοποιούν την ευημερία των 
καταναλωτών, με δίκαιους και ισότιμους όρους.
Καταθέτω ως δημόσια δέσμευσή μου ότι θα ενεργώ ανεξάρτητα και με γνώμονα το συμφέρον 
όλων των Ευρωπαίων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και τα δεοντολογικά πρότυπα που 
ορίζονται στη Συνθήκη, καθώς και στον κώδικα δεοντολογίας για τους Επιτρόπους. Δεν 
πρόκειται να δεχτώ οδηγίες από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή άλλο φορέα, όπως κατέδειξα στη 
διάρκεια της πρόσφατης θητείας μου. Οι ειδικές ευθύνες και αρμοδιότητες που συνεπάγεται η 
αποδοχή δημόσιου αξιώματος καθιστούν απαραίτητη την εφαρμογή αποτελεσματικών 
στρατηγικών για τη διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Έχω υποβάλει νέα 
δήλωση συμφερόντων, η οποία θα είναι δημόσια διαθέσιμη. Αναλαμβάνω την υποχρέωση να 
ενημερώνω τον Πρόεδρο Barroso σχετικά με κάθε κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε σύγκρουση συμφερόντων με τα καθήκοντά μου. Κατά την τελευταία θητεία μου 
δεσμεύτηκα να μην αναλάβω άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες εκτός από το  
χαρτοφυλάκιό μου· η δέσμευση αυτή παραμένει ισχυρή. 

Διαχείριση του χαρτοφυλακίου και συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις 
επιτροπές  του

2. Πώς θα εκτιμούσατε το ρόλο σας ως μέλους του Σώματος των Επιτρόπων; Από 
ποια άποψη θα θεωρούσατε ότι είστε υπεύθυνη και υπόλογη απέναντι στο 
Κοινοβούλιο για τις ενέργειές σας και τις ενέργειες των υπηρεσιών σας;

Ως Επίτροπος, θεωρώ ότι ο ρόλος μου είναι τριπλός: εντός του Σώματος· στην ομάδα των 
συνεργατών μου· και, το σημαντικότερο, απέναντι στους λαούς της Ευρώπης, που 
εκπροσωπούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Συνολικά, πρόκειται για 
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ρόλο στην υπηρεσία όλων των ενδιαφερόμενων.
Από το χαρακτήρα μου, ενεργώ με ομαδικό πνεύμα και επιδιώκω τη συναίνεση: έτσι βλέπω 
το ρόλο μου στο Σώμα. Όταν ένα συλλογικό όργανο πρέπει να λάβει δύσκολες αποφάσεις,  
διατρέχει τον κίνδυνο να καταλήξει σε αδιέξοδο. Για να προχωρήσουμε, πρέπει πρώτα να 
αντιληφθούμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας και, στη συνέχεια, να 
αναζητήσουμε δημιουργικούς συμβιβασμούς, όπου πιστεύουμε ότι αυτό είναι προς το 
συμφέρον όλων των Ευρωπαίων. Για μένα, αυτός είναι επίσης ένας λόγος για τον οποίο είναι 
τόσο σημαντική η ισορροπία μεταξύ των φύλων εντός του Σώματος των Επιτρόπων. 
Συνεργάζομαι στενά σε καθημερινή βάση με το ιδιαίτερο γραφείο μου και με τις υπηρεσίες 
της αρμοδιότητάς μου. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Επίτροπος Ανταγωνισμού, με 
εσωτερική αναδιάρθρωση, λάβαμε τα αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας και 
της επικοινωνίας και για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης στη ΓΔ 
Ανταγωνισμού. Τούτο ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για μένα, καθώς φέρω την πολιτική ευθύνη 
για το χαρτοφυλάκιό μου.
Πιστεύω ότι η διαφάνεια και η καλή επικοινωνία αποτελούν βασική συνιστώσα σε όλο μου 
το έργο στην Επιτροπή. Είμαι υπόλογη για τις πράξεις μου, τόσο απέναντί σας, ως μέλη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Το Κοινοβούλιο 
διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διασφάλιση της δημοκρατίας στην Ευρώπη και 
αντικατοπτρίζει το γενικό συμφέρον όλων των Ευρωπαίων. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε 
να συνεργαζόμαστε στενά. Από την πλευρά μου, είμαι πάντα πρόθυμη να παρίσταμαι σε 
συνεδριάσεις επιτροπών, να δέχομαι αντιπροσωπείες και να απαντώ σε προφορικές και 
γραπτές ερωτήσεις, τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στο Στρασβούργο. Είμαι πεπεισμένη 
σχετικά και προσβλέπω στην ανάπτυξη εποικοδομητικού πολιτικού διαλόγου μαζί σας όπως 
και στη συνεργασία μέσω της διαδικασίας συναπόφασης, η οποία ακόμα και πριν από τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας εφαρμοζόταν στην πλειονότητα των νομοθετικών πράξεων που 
αφορούν το χαρτοφυλάκιο του ψηφιακού προγράμματος δράσης. 
Επιπλέον, θα τηρώ τους πάντες ενήμερους σχετικά με την πορεία μου, με τακτικές 
συνεντεύξεις Τύπου και με συνεντεύξεις. Φυσικά, για να είναι αποτελεσματική, πρέπει η 
επικοινωνία να είναι αμφίδρομη, και έτσι ενδιαφέρομαι πάντοτε να είναι γνωστό σε όλους ότι 
μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου μέσω της ιστοσελίδας μου για κάθε ερώτημα που 
ενδεχομένως έχουν σχετικά με τη δουλειά μου.

3. Ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις είστε διατεθειμένη να αναλάβετε σε σχέση με τη 
διευρυμένη διαφάνεια, την αυξημένη συνεργασία και την αποτελεσματική 
μεταπαρακολούθηση των θέσεων του Κοινοβουλίου και των αιτημάτων για 
νομοθετικές πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων ενόψει της θέσης σε ισχύ της Συνθήκης 
της Λισαβόνας; Σε σχέση με σχεδιασμένες πρωτοβουλίες και συνεχιζόμενες 
διαδικασίες, είστε διατεθειμένη να παρέχετε στο Κοινοβούλιο πληροφορίες και 
έγγραφα σε ίση βάση με το Συμβούλιο;

Η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας συνιστά κατά την άποψή μου βήμα προόδου 
για τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Καθιστά δυνατή την καλύτερη διοργανική συνεργασία και 
μεγαλύτερη λογοδοσία, που θα μας βοηθήσουν να συνεργαστούμε για μια αποδοτικότερη και 
αποτελεσματικότερη Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες της 
Ευρώπης.  
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Τώρα περισσότερο από ποτέ, θα είμαστε σε θέση να στηριχτούμε στην ευρωπαϊκή πολιτική 
συναίνεση για την ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών, όπου αυτό απαιτείται. Η Επιτροπή 
θα είναι σε θέση να συνεργάζεται στενότερα μαζί σας, αν μη τι άλλο, διότι η συναπόφαση θα 
είναι η δεσπόζουσα νομοθετική διαδικασία. Είναι αυτονόητο ότι, προκειμένου να 
συμμετέχετε πλήρως στη διαδικασία συναπόφασης, είναι απαραίτητο να έχετε το ίδιο επίπεδο 
ενημέρωσης όπως το Συμβούλιο.
Η Επιτροπή έχει αναλάβει πλήρη δέσμευση για τη βελτίωση της νομοθεσίας, γεγονός που για 
μένα σημαίνει λιγότερη, περισσότερο στοχοθετημένη νομοθετική πρωτοβουλία, που θα 
θεσπίζεται έπειτα από πλήρη διαβούλευση με τήρηση των αρχών της αναλογικότητας και της 
επικουρικότητας. Σημαίνει επίσης καλύτερη μεταπαρακολούθηση των πρωτοβουλιών, ώστε 
να είμαστε σε θέση να υιοθετήσουμε πληρέστερη προσέγγιση στη νομοθεσία, όπως επιτάσσει 
η συμφωνία πλαίσιο.   
Με την ενίσχυση της διαδικασίας συναπόφασης, βελτίωση της νομοθεσίας σημαίνει επίσης 
βελτίωση των διαδικασιών και του διαλόγου μας και καλλιέργεια κλίματος αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης που θα βασίζεται στη διαφάνεια. Πιστεύω ότι αυτές οι ακροάσεις συντελούν
στη δημιουργία δυναμικής ενώ, όπως δήλωσα, ενδιαφέρομαι να αναπτύξουμε καλή σχέση 
συνεργασίας, προσβλέποντας σε διμερείς συναντήσεις μαζί σας, όπως και σε συμμετοχή σε 
συνεδριάσεις της επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της επιτροπής 
Πολιτισμού και Εκπαίδευσης. Πιστεύω ότι, αφού το επιτύχουμε, θα βελτιωθεί η ελεύθερη 
κυκλοφορία των πληροφοριών μεταξύ μας.  

Θέματα σχετικά με τις πολιτικές

4. Ποιες είναι οι τρεις βασικές προτεραιότητες που έχετε πρόθεση να επιδιώξετε στο 
πλαίσιο του χαρτοφυλακίου που σας προτείνεται, λαμβάνοντας υπόψη, όπου 
αρμόζει, την χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση και τον 
προβληματισμό που συνδέονται με την αειφόρο ανάπτυξη;

Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) διαπερνούν πλέον όλους τους 
τομείς της κοινωνίας μας. Κατά συνέπεια, πολλές πολιτικές της Επιτροπής θα ασκήσουν 
θετικό ρόλο στην ανάπτυξή τους - από τα διαρθρωτικά ταμεία και την αγροτική ανάπτυξη 
έως τις οδηγίες για την ενιαία αγορά και για τους καταναλωτές. Προτεραιότητά μου είναι η 
κατάστρωση και  εφαρμογή ενός ευρωπαϊκού ψηφιακού προγράμματος δράσης που να 
συμβάλλει στην επίτευξη του οράματος EΕ 20201, στον πυρήνα του οποίου θα βρίσκονται οι 
καταναλωτές και οι πολίτες. Προτίθεμαι να καταρτίσω το ευρωπαϊκό ψηφιακό πρόγραμμα
δράσης σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καθώς και με 
τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή. Οι αρχικές προτεραιότητές μου είναι οι εξής: (i) 
δημιουργία των δικτύων υψηλής ταχύτητας για το μέλλον· (ii) υλοποίηση της επιγραμμικής 
ενιαίας αγοράς· (iii) εξασφάλιση της συμμετοχής όλων των πολιτών στην κοινωνία της 
πληροφορίας· και (iv) περισσότερη και καλύτερα στοχοθετημένη υποστήριξη στην έρευνα 
και την καινοτομία στις ΤΠΕ. Τόσο οι πολίτες όσο και ο κλάδος έχουν ρόλο να 
διαδραματίσουν στην προώθηση της καινοτομίας, είτε είναι μικροί είτε μεγάλοι, 
κατεστημένοι ή νεοεμφανιζόμενοι, εδραιωμένες εταιρείες ή νεοσύστατες επιχειρήσεις. 

                                               
1 Διαβούλευση για τη μελλοντική στρατηγική ΕΕ 2020, COM(2009)647, 24 Noεμβρίου 2009
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i. Δημιουργία των δικτύων υψηλής ταχύτητας για το μέλλον
Βασικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης είναι η ευρύτερα διαδεδομένη 
πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο Διαδίκτυο. Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ευρυζωνικής στρατηγικής της, η οποία βασίζεται στον 
ανταγωνισμό, σε μείγμα κινητών και σταθερών τεχνολογιών, καθώς και σε συμπράξεις
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Θα συνεχίσουμε αταλάντευτα να επιδιώκουμε την επίτευξη 
του διττού στόχου, αφενός να αποκτήσουν όλοι οι Ευρωπαίοι πρόσβαση σε βασικές 
ευρυζωνικές επικοινωνίες έως το 2013 και αφετέρου να ενισχυθεί η ταχεία και ευρύτερη 
αναβάθμιση σε δίκτυα νέας γενιάς στα επόμενα 5 έως 10 χρόνια. Έχουν ληφθεί τα πρώτα 
μέτρα για την προώθηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων μέσω του αναθεωρημένου 
πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες και του πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, πρέπει όμως να 
συνεχιστεί η άρση των εμποδίων και να δημιουργηθούν – με τήρηση της αρχής της 
τεχνολογικής ουδετερότητας - κίνητρα για επενδύσεις σε νέες υπηρεσίες και υποδομή 
παγκόσμιας περιωπής που χρειάζεται η Ευρώπη.  

ii. Υλοποίηση της επιγραμμικής ενιαίας αγοράς
Η ηλεκτρονική οικονομία έχει τεράστιες οικονομικές δυνατότητες, αλλά πολύ συχνά, 
μεμονωμένοι καταναλωτές και επιχειρήσεις δεν προχωρούν σε διαδικτυακές διασυνοριακές 
συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών εξαιτίας νομικών και κανονιστικών φραγμών. Κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων 18 μηνών, προήδρευσα σε σειρά συνεδριάσεων στρογγυλής 
τράπεζας με σκοπό τη δημιουργία  συναίνεσης σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι 
συμμετέχοντες συμφώνησαν να αναπτύξουν νέες πλατφόρμες αδειοδότησης και 
πολυεδαφικές άδειες, καθώς και να θεσπίσουν κοινό πλαίσιο για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, ενώ ορισμένοι άλλοι (όπως η Apple και 
η Amazon) δεσμεύτηκαν να επεκτείνουν τη γεωγραφική κάλυψη των υπηρεσιών τους στην 
ΕΕ. Απομένουν, ωστόσο, πολλά που πρέπει ακόμα να γίνουν: από την παροχή ψηφιακού 
περιεχομένου έως την εξασφάλιση των καταναλωτών σχετικά με τις ηλεκτρονικές πληρωμές 
και τα συμβατικά τους δικαιώματα. Σε στενή συνεργασία με τους συναδέλφους μου, θέλω και 
στο μέλλον να εξασφαλίσω ότι η Επιτροπή θα  συμβάλλει στην ανάπτυξη πρακτικών, 
σύμμετρων και καινοτόμων λύσεων, οι οποίες θα αναδείξουν τη γνήσια ευρωπαϊκή 
επιγραμμική (διαδικτυακή) οικονομία. 

iii. Εξασφάλιση της συμμετοχής όλων των πολιτών στην κοινωνία της πληροφορίας
Πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον 
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα (όπως η ηλ-υγεία, η ηλε-διακυβέρνηση, η ηλ-ένταξη). Προς 
τούτο χρειαζόμαστε αποτελεσματικά πρότυπα ΤΠΕ, τα οποία θα προωθούν κυρίως 
διαλειτουργικές λύσεις. Πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι οι νέες τεχνολογίες θα είναι 
ασφαλείς, θα σέβονται την προσωπική ζωή, καθώς και ότι τα δίκτυα θα είναι αξιόπιστα και 
ανθεκτικά, ανοιχτά και ουδέτερα. Όλοι οι Ευρωπαίοι – συμπεριλαμβανομένων, φυσικά, των 
νεότερων γενεών - πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο 
Διαδίκτυο. Θα απαιτηθούν, συνεπώς, ενισχυμένες προσπάθειες για ασφαλέστερο Διαδίκτυο, 
για παράδειγμα όσον αφορά τα βιντεοπαιχνίδια βίας, καθώς και προσπάθειες για την 
βελτίωση του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας. Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές 
μας για την αποφυγή του ψηφιακού χάσματος στις κοινωνίες μας, τασσόμενοι υπέρ των 
πλέον ευάλωτων ομάδων, όπως είναι τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, οι ηλικιωμένοι και 
οι άνεργοι νέοι, ενισχύοντας προς τούτο τον θετικό αντίκτυπο των ΤΠΕ  για την αειφόρο 
ψηφιακή οικονομία.  
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iv. Περισσότερη και καλύτερα στοχοθετημένη υποστήριξη στην έρευνα και την 
καινοτομία στις ΤΠΕ 
Η ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία εξακολουθούν να είναι κατακερματισμένες, ενώ τα 
εθνικά μας ερευνητικά και εκπαιδευτικά δίκτυα δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς· πρόκειται για 
παράγοντες που, από κοινού, απειλούν την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά μας. Πιστεύω 
ακράδαντα ότι η έρευνα και η καινοτομία στις ΤΠΕ είναι το κλειδί για την επιτυχή 
αντιμετώπιση ορισμένων από τις σοβαρότερες προκλήσεις της Ευρώπης - από την ανάπτυξη 
πράσινης οικονομίας με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές έως την περίθαλψη του 
γηράσκοντος πληθυσμού - και συνεπώς πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών από τις 
μελλοντικές μας πολιτικές πρωτοβουλίες. Πρέπει να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες 
για ιδιωτικές επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης στις ΤΠΕ, να ενισχύσουμε και 
διευκολύνουμε το συντονισμό της δημόσιας στήριξης. Η χρηματοδότηση της έρευνάς μας 
πρέπει να είναι προσιτή στις ΜΜΕ και τις καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις, με σκοπό 
την προώθηση νέων ευρωπαϊκών ταλέντων. Θα παρακολουθώ από κοντά τη διαχείριση του 
μέρους του προϋπολογισμού που αφορά τις ΤΠΕ στο πρόγραμμα πλαίσιο (ΠΠ) Ε&Α, του 
προγράμματος ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας (CIP), καθώς και των λοιπών 
χρηματοδοτικών μέσων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μου. Προτίθεμαι επίσης να 
αναλάβω ενεργό ρόλο στην κατάρτιση των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών για τα 
τμήματα που αφορούν τις ΤΠΕ στο 8ο ΠΠ, όπως και στο σχήμα που θα διαδεχθεί το τρέχον 
πρόγραμμα CIP. Θα επανεξετάσω επίσης τη λειτουργία των υφιστάμενων κοινών 
τεχνολογικών πρωτοβουλιών (Artemis και ENIAC) και θα προετοιμάσω νέες συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο πεδίο των ΤΠΕ.

5. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες που 
έχετε πρόθεση να παρουσιάσετε, και σύμφωνα με ποιο χρονοδιάγραμμα; Ποιες 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις μπορείτε να αναλάβετε, ιδίως σε σχέση με τις 
συνημμένες στο παρόν προτεραιότητες και με τα αιτήματα των επιτροπών που 
πρόκειται να ανήκουν στο χαρτοφυλάκιό σας; Πώς θα εξασφαλίσετε προσωπικά 
την καλή ποιότητα των νομοθετικών προτάσεων;

Θα αναπτύξω τις πρωτοβουλίες που θα απαρτίζουν το ψηφιακό πρόγραμμα δράσης εντός του 
πρώτου εξαμήνου της θητείας μου. Σκοπός του εν λόγω προγράμματος δράσης είναι η 
προώθηση ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικής για τις ΤΠΕ, που θα επιλαμβάνεται των 
πτυχών προσφοράς και ζήτησης για ψηφιακές υπηρεσίες, προϊόντα και περιεχόμενο, και που 
θα εξασφαλίζει ότι η Ευρώπη θα παραμείνει στην τεχνολογική πρωτοπορία. Θα εξετάσω 
επίσης θέματα σχετικά με την προώθηση της εγκατάστασης και αφομοίωσης του - σταθερού 
και κινητού - Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας στην ΕΕ, καθώς και με το συντονισμό της 
πολιτικής για το ραδιοφάσμα. Προσδοκώ να έχω εισηγήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2010 και από την άτυπη συνάντηση των υπουργών 
τηλεπικοινωνιών στη Γρανάδα, τον Απρίλιο, καθώς και από λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς 
και την κοινωνία των πολιτών. Η τελική διατύπωση του ψηφιακού προγράμματος δράσης 
αναμένω να υποβληθεί το καλοκαίρι του 2010. 

Συμμερίζομαι πλήρως την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα νομοθετεί μόνον όπου, έπειτα 
από διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι αναγκαία και αναλογική 
η ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι η ευρωπαϊκή δράση μπορεί να επιτύχει τους 
παραπάνω στόχους με το χαμηλότερο δυνατό οικονομικό κόστος. Ο Πρόεδρος Barroso 
αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην «έξυπνη» νομοθεσία και στη εξασφάλιση ότι η Επιτροπή 
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αξιολογεί προσεκτικά και συστηματικά όχι μόνο τα οικεία προγράμματα δαπανών αλλά και 
τις νομοθετικές προτάσεις της, καθώς και την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. 
Προτίθεμαι να εφαρμόσω το ψηφιακό πρόγραμμα δράσης με τη θέσπιση νομοθετικών και μη 
νομοθετικών πρωτοβουλιών στα ακόλουθα τρία πεδία: (i) δημιουργία των δικτύων υψηλής 
ταχύτητας του μέλλοντος· (ii) ευρωπαϊκό ψηφιακό περιεχόμενο· και (iii) ψηφιακή ιθαγένεια.

i. Δημιουργία των δικτύων υψηλής ταχύτητας του μέλλοντος
Η Επιτροπή πρόκειται φέτος να παρουσιάσει σύσταση σχετικά με ρυθμιζόμενη πρόσβαση σε 
δίκτυα επόμενης γενιάς, ώστε να προωθηθεί περαιτέρω η αφομοίωση των δικτύων υψηλής 
ταχύτητας. Επίσης, θα αναλάβουμε άμεση δράση για τη συγκρότηση της νέας Ένωσης των 
ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (BEREC). 

Στη διάρκεια του 2010, η Επιτροπή θα δρομολογήσει ευρεία δημόσια διαβούλευση σχετικά 
με το θέμα των υποχρεώσεων παροχής καθολικής υπηρεσίας. Προσβλέπω σε ενεργό συμβολή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή τη συζήτηση, που θα αποτελέσει τη βάση 
ανακοίνωσης της Επιτροπής, ενώ, εφόσον κριθεί αναγκαίο, έως τα τέλη του 2010 θα 
ακολουθήσουν νομοθετικές προτάσεις. 

Η Επιτροπή ενθαρρύνει ενεργά τα κράτη μέλη να έχουν ολοκληρώσει την ψηφιακή μετάβασή 
τους έως τον Ιανουάριο του 2012 και να ανοίξουν τη ζώνη των 800 MHz για την περαιτέρω 
αξιοποίηση των ασύρματων υπηρεσιών επικοινωνιών. Πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει να 
αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρονται από την ανακατανομή του 
ραδιοφάσματος και ότι η υιοθέτηση συντονισμένης προσέγγισης θα συμβάλει σημαντικά 
στην οικονομική ανάκαμψη. Εξάλλου, πιστεύω ότι η επεξεργασία μιας φιλόδοξης πολιτικής 
για το ραδιοφάσμα στην Ευρώπη θα δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη 
πλήθους νέων υπηρεσιών, ιδίως κινητών ευρυζωνικών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα εγκρίνουν πολυετές πρόγραμμα για την 
πολιτική ραδιοφάσματος, που θα παρέχει στρατηγική κατεύθυνση για τη χρήση του 
ραδιοφάσματος στην Ευρώπη. Προσβλέπω να συμμετάσχω στην πρώτη σύνοδο κορυφής για 
το ραδιοφάσμα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την οποία θεωρώ κατάλληλο βήμα για 
ενδελεχή συζήτηση  των μελλοντικών προτεραιοτήτων μας.

ii. Χάραξη πολιτικής για το ευρωπαϊκό ψηφιακό περιεχόμενο
Ως χρονικά πρώιμη προτεραιότητα, επιθυμώ να επικεντρωθώ στη δημιουργία γνήσιας ενιαίας 
αγοράς για ψηφιακό περιεχόμενο και στη διευκόλυνση της ψηφιακοποίησης της ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Προς τούτο θα απαιτηθεί λήψη συντονισμένων μέτρων - στο 
πλαίσιο της Επιτροπής και με τα λοιπά θεσμικά όργανα - για την εξάλειψη του σημερινού 
κατακερματισμού της αγοράς της ΕΕ. Θα διεξαγάγω διεξοδική ανάλυση των διατάξεων 
αδειοδότησης που αφορούν την πρόσβαση σε περιεχόμενο, ιδίως για εξαντλημένα και 
ορφανά έργα, καθώς και για την καθιέρωση διαρκούς βάσης για την Ευρωπαϊκή ψηφιακή 
βιβλιοθήκη (Europeana), αλλά και για μεγάλης κλίμακας ψηφιακοποίηση πολιτιστικών 
έργων στην Ευρώπη. Σε στενή συνεργασία με τον Επίτροπο που είναι αρμόδιος για την 
Εσωτερική Αγορά, θα συμβάλω στην επίτευξη των στόχων της Επιτροπής για τη δημιουργία 
ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη αξιόπιστης, ανταγωνιστικής και πανευρωπαϊκής 
προσφοράς επιγραμμικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης αποτελεσματικής προστασίας 
της διανοητικής ιδιοκτησίας όσων προσφέρουν επιγραμμικό περιεχόμενο, ώστε να
αντιστραφεί το κύμα της παράνομης τηλεφόρτωσης.
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Η Επιτροπή θα επιδιώξει επίσης την ανανέωση της εντολής του Ευρωπαϊκού οργανισμού για 
την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (ENISA). Εξάλλου, αναμένω ότι τα αποτελέσματα 
του διαλόγου του περασμένου έτους σχετικά με τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο θα 
αποτελέσουν τη βάση των προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σχεδιάζουμε επίσης την 
υποβολή έκθεσης σχετικά με την οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα και τα μέσα 
επικοινωνίας, καθώς και την επανεξέταση της οδηγίας για τις πληροφορίες του δημόσιου 
τομέα και αξιολόγηση της ανάγκης για ανάληψη περαιτέρω δράσης σχετικά με το ευρωπαϊκό 
σύστημα ταξινόμησης βιντεοπαιχνιδιών.

iii. Χάραξη πολιτικής για την ψηφιακή ιθαγένεια
Θα δώσω ιδιαίτερη προσοχή στη συμβολή της Ευρώπης στην παραγωγή υψηλής ποιότητας 
ανοιχτών προτύπων ΤΠΕ. Επιπλέον, πριν από το τέλος του 2010, η Επιτροπή θα υποβάλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών σχετικά με το θέμα 
της ουδετερότητας των δικτύων, με αφετηρία τις νέες διατάξεις της δέσμης μέτρων για τις 
τηλεπικοινωνίες. 
Οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να επωφελούνται από τις ψηφιακές υπηρεσίες και όταν ασκούν
το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία. Τον Ιούνιο, η Επιτροπή θα εκδώσει ενδιάμεση 
έκθεση σχετικά με την περιαγωγή, την οποία θα ακολουθήσει πλήρης επανεξέταση. Με 
ζωηρό ενδιαφέρον θα παρακολουθήσω την εξέλιξη των τελών περιαγωγής στην Ευρώπη,
προσδοκώντας πολύ χαμηλότερες τιμές λιανικής για περιαγωγή δεδομένων και ελπίζοντας ότι 
θα δοθεί τέλος στις δυσάρεστες εκπλήξεις των φουσκωμένων λογαριασμών. 
Τα προβλήματα που είναι συνυφασμένα με την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
αυξάνουν παράλληλα με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Προσβλέπω σε συνεργασία με την 
Επίτροπο κα Reding στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης 
σχετικά με τη γενική οδηγία περί προστασίας δεδομένων. Επίσης, η Επιτροπή θα 
παρακολουθεί προσεκτικά την αποτελεσματική εφαρμογή των νέων κανόνων προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής, οι οποίοι έως το 2011 πρέπει να έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των 
κρατών μελών. Σε στενή συνεργασία με τον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδομένων, 
προτίθεμαι επίσης να αναλάβω ενεργό ρόλο στο θέμα της κοινοποίησης των παραβιάσεων. 
Ανάμεσα σε άλλες βασικές δράσεις περιλαμβάνονται: η συνέχεια που θα δοθεί στα σχέδια 
δράσης για την ηλε-διακυβέρνηση, την ηλ-ένταξη και την ηλ-υγεία και στις σχετικές 
υπουργικές δηλώσεις. Επίσης, θα εξετάσω προτάσεις για έκδοση κανονισμού σχετικά με το 
σύστημα ασφάλειας οχημάτων eCall και για τη χάραξη της πολιτικής μας στις ΤΠΕ σχετικά 
με την ενεργειακή απόδοση. 


