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EUROOPA PARLAMENDI KÜSIMUSTIKULE 

Neelie KROES

(digitaalareng)

Üldine pädevus, pühendumine Euroopale ja isiklik sõltumatus

1. Millised Teie isikuomadused ja kogemused on eriti vajalikud volinikuks saamisel 
ja Euroopa üldiste huvide edendamisel, lähtudes eelkõige Teie tulevasest 
vastutusvaldkonnast? Mis Teid motiveerib? Milliseid tagatisi saate anda Euroopa 
Parlamendile oma sõltumatuse kohta ning mil moel tagate selle, et Teie eelnev, 
praegune või tulevane tegevus ei sea kahtluse alla ülesannete täitmist komisjonis?

Mul on hea meel selle üle, et olen nimetatud teiseks ametiajaks Euroopa Komisjoni 
volinikuks. Olen õppinud ökonomistiks ja seepärast kaldun mõtlema tõhususe ja heaolu 
kriteeriumide abil ning otsima terve mõistuse kohaseid lahendusi. Need põhimõtted, 
ühendatuna ühiskonnateadlikkuse ja eesmärgikindlusega, on olnud nii minu ettevõtja- kui ka 
poliitikukarjääris suureks abiks. 

Kuulusin 12 aastat Madalmaade valitsusse, esmalt aseministri ning seejärel transpordi-, 
riiklike ehitustööde ja telekommunikatsiooniministrina. Selle aja jooksul vastutasin ma 
näiteks Madalmaade postiteenistuse ja telekommunikatsioonisektori erastamise eest, nii et kui 
president Barroso mind 2004. aastal konkurentsivaldkonna eest vastutavaks volinikuks 
määras, ei olnud turu liberaliseerimise ja reguleerimisega seotud küsimused mulle võõrad.

Oma praeguses rollis olen näinud, kuidas konkurents ja reguleerivad meetmed peavad 
ressursside efektiivseks jaotamiseks vahetevahel koos eksisteerima, nii et sellest saaksid kasu 
nii tarbijad kui ka ettevõtjad. Oman reguleeritud majandusharude suhtes rikkalikku 
kogemustepagasit, ning seda eelkõige info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas.

Turgu valitsevate telekommunikatsioonioperaatorite ning tark- ja riistvaratootjate käitumist 
uurides ning nendega seotud otsuseid vastu võttes olen hakanud paremini mõistma ELi rolli 
kõnealustes sektorites nii praegu kui ka tulevikus. Praegu on meie tegevus suunatud 
telekommunikatsioonivõrgu liberaliseerimisele ja konkurentsivõime suurendamisele uute 
turuletulijate julgustamise kaudu. Kuid me mõtleme ka homsele, toetades järgmise põlvkonna 
juurdepääsuvõrgu arengut ja luues riigiabi raamistikku järgmise põlvkonna kiire 
lairibaühenduse edendamiseks. Olen jaganud ühist vastutust, andes liikmesriikide 
ametiasutustele nõu telekommunikatsioonituru reguleerimiseks raamdirektiivi nõuete 
kohaselt, ja ma ootan huviga aega, mil ma selle valdkonna eest uue komisjoni koosseisus 
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ainuisikuliselt vastutama hakkan.

Lisaks sellele olen pidanud laiendama oma teadmisi nii uute tehnoloogiasuundade kui ka 
praeguste jaotusvõimaluste valdkonnas. Olen tutvust teinud nii avatud standardite kui ka 
koostalitlusvõimeprobleemidega, internetipõhise infosisu piisava kaitse tagamise vajaduse ja 
kõikide kättesaadavate veebilehitsejatega.

Konkurentsivolinikuna tegin tõsist tööd, et ELi poliitikasuundi kodanikele lähedasemaks 
muuta. Me ei ole peljanud vastuseisu suuettevõtjatega ning olen järjepidevalt kaitsnud 
tarbijate huvisid. Tarbijad on minu tegevuskava keskpunktis.

Ma leian, et ühtne turg on Euroopa kroonijuveel. Ühtne turg pole mitte ainult vahend püsiva 
rahu saavutamiseks, vaid aitab tagada ka majandusliku stabiilsuse, majanduskasvu ja 
tööhõive, seda ka ülemaailmse majandus- ja finantskriisi tingimustes. Selle õitsengu 
tagamiseks peame ütlema „ei” protektsionismile, mis võib ühtse turu riigipiire pidi killustada, 
ning „jah” liberaliseeritud majandusharudele, mis tagavad tarbijate võimalikult suure heaolu 
võrdsete võimaluste tingimustes.

Ma näen oma ühiskondlikku ülesannet selles, et tegutsen iseseisvalt ning kõikide eurooplaste 
huvidest lähtuvalt, kooskõlas aluslepingutes ja volinike käitumisjuhendis sätestatud 
kohustuste ja eetikanormidega. Nagu ka oma eelmisel ametiajal, ei järgi ma ühegi riigi ega 
organi juhiseid. Avalikku ametisse asumisega kaasas käivad erilised kohustused muudavad 
ülimalt vajalikuks huvide konflikti tõhusa lahendamise oskused. Olen täitnud uue huvide 
deklaratsiooni, millega iga soovija saab tutvuda. Võimaliku huvide konflikti korral teavitan 
sellest president Barrosot. Eelmisel ametiajal võtsin endale kohustuse ennast mitte siduda 
volinikutööst väljapoole jäävate muude töökohustustega ja ma kavatsen seda kohustust ka 
edaspidi täita.

Valdkonna juhtimine ning koostöö Euroopa Parlamendi ja selle komisjonidega

2. Kuidas hindaksite oma rolli volinike kolleegiumi liikmena? Kuidas peate ennast 
parlamendi ees vastutavaks ja aruandekohustuslikuks seoses enda ja oma 
osakondade tegevusega?

Minu volinikuroll koosneb kolmest osast: minu roll volinike kolleegiumis, minu roll oma 
meeskonnas; ja mis kõige olulisem, minu roll kõikide Euroopa elanike hulgas, keda esindavad 
Euroopa Parlament ja nõukogu. Minu roll on seega olla kõikide asjaomaste sidusrühmade 
teenistuses.

Olen loomu poolest hea meeskonnamängija ja konsensuse saavutaja ning just niisugusena 
näen ma ka oma rolli volinike kolleegiumis. Kolleegiumides võib raskete otsuste 
vastuvõtmisel tekkida ummikseis. Edasiliikumiseks tuleb kõigepealt mõista kolleegide ees 
seisvaid probleeme ja seejärel hakata otsima loomingulisi kompromisse seal, kus see meie 
arvates võiks olla kõikide eurooplaste huvides. Just seepärast pean ülimalt oluliseks ka 
volinike kolleegiumi soolise tasakaalu küsimust.

Minu igapäevatöö koosneb tihedast suhtlemisest oma kabineti ja talitustega. Minu
konkurentsivolinikuks olemise ajal parandasime sisestruktuuri muutmise kaudu läbipaistvust 
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ja teabevahetuste ning suurendasime konkurentsi peadirektoraadi töö tulemuslikkust ja 
tõhusust. See on minu jaoks eriti oluline, sest ma kannan oma valdkonna eest poliitilist 
vastutust.

Ma usun, et läbipaistvus ja sujuv teabevahetus on kogu minu komisjoni koosseisus tehtava töö 
kõige olulisem osa. Ma vastutan oma tegevuse eest teie kui Euroopa Parlamendi liikmete ja 
kogu avalikkuse ees. Parlament mängib demokraatia kindlustamisel Euroopas võtmerolli ja 
peegeldab kõikide eurooplaste üldisi huve. Seepärast peame jätkama tihedat koostööd. Omalt 
poolt olen alati valmis osalema komisjonide koosolekutel, võtma vastu delegatsioone ning 
vastama suulistele ja kirjalikele küsimustele nii Brüsselis kui ka Strasbourgis. Selles 
küsimuses on mul kindel seisukoht ja ma ootan huviga aega, mil saaksin alustada teiega 
konstruktiivset poliitilist dialoogi ning teha koostööd kaasotsustamismenetluse kaudu, mida 
kohaldati enamiku digitaalarenguga seotud õigusaktide puhul juba enne Lissaboni lepingu 
jõustumist.

Lisaks sellele kavatsen teavitada avalikkust oma edusammudest tavapäraste 
pressikonverentside ja intervjuude kaudu. Muidugi on tõhus teabevahetus kahesuunaline tee ja 
seepärast olen alati valmis inimestele meelde tuletama, et neil on võimalus edastada mulle 
minu veebisaidi kaudu kõik küsimused, mis neil minu töö kohta tekivad.

3. Milliseid konkreetseid kohustusi olete valmis võtma seoses läbipaistvuse 
suurendamise, koostöö tõhustamise ning parlamendi õigusloomega seotud 
algatuste ja taotluste tõhusate järelmeetmetega, võttes arvesse ka Lissaboni lepingu 
jõustumist? Kas olete seoses planeeritavate algatuste või käimasolevate 
menetlustega valmis edastama parlamendile samal tasemel teavet ja dokumente 
kui nõukogule?

Minu jaoks tähendab Lissaboni lepingu jõustumine Euroopa demokraatia edasiminekut. See 
võimaldab tõhustada institutsioonidevahelist koostööd ja suurendab vastutust, mis aitab meil 
teha ühiseid pingutusi tõhusama ja tulemuslikuma, Euroopa rahvastele veelgi lähemal oleva 
Euroopa Liidu nimel.

Nüüd saame varasemast veelgi rohkem toetuda üleeuroopalisele poliitilisele konsensusele, et 
töötada välja seadusandlikud algatused seal, kus seda on vaja. Komisjon saab teiega tihedamat 
koostööd teha, eelkõige seetõttu, et kaasotsustamismenetlusest saab tulevikus peamine 
õigusloomemenetlus. Kaasotsustamismenetluses täielikuks osalemiseks peab teil kahtlemata 
olema sama palju teavet kui nõukogul.

Komisjon peab oma kohustuseks koostada paremaid õigusakte, mis minu jaoks tähendavad 
lisandväärtust peegeldavaid, sihipärasemaid õigusakte, mis on vastu võetud pärast 
proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse põhimõtteid järgivat konsulteerimist. See tähendab ka 
paremaid järelmeetmeid, mis võimaldab meil kohaldada õigusaktide suhtes raamlepingu 
kohast terviklikumat lähenemisviisi. 

Kaasotsustamismenetluse laiema kasutamise seisukohalt tähendavad paremad õigusaktid ka 
meie menetluskorra ja meie vahel peetava dialoogi parandamist ning läbipaistvusel põhineva 
vastastikuse usalduse õhkkonna loomist. Ma usun, et need ärakuulamised on suurepärane 
võimalus kõige sellega algust teha, ja ma olen, nagu juba öeldud, väga huvitatud heade 
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tööalaste suhete loomisest ning ootan huviga meie kahepoolseid kohtumisi ning osalemist 
tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning kultuuri- ja hariduskomisjoni töös. Ma 
usun, et kõigi nende eesmärkide saavutamine parandab ka vaba teabevahetust meie vahel.

Poliitikaga seotud küsimused

4. Millised on kolm peamist prioriteeti, mida kavatsete oma kavandatavas 
valdkonnas edendada, võttes vajaduse korral arvesse rahandus-, majandus- ja 
sotsiaalset kriisi ning säästva arenguga seotud probleeme?

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) on levinud kõikidesse ühiskonnasektoritesse, 
seega mängivad selle arengus kindlat rolli paljud komisjoni poliitikavaldkonnad, alates 
struktuurifondidest ja maaelu arengu fondidest ja lõpetades ühtset turgu ja tarbijaid käsitlevate 
direktiividega. Minu prioriteediks on Euroopa digitaalse tegevuskava väljatöötamine ja 
rakendamine, mis aitab kaasa EL 2020 visiooni1 saavutamisele ning on keskendunud 
tarbijatele ja kodanikele. Ma kavatsen Euroopa digitaalase tegevuskava väljatöötamisel teha 
tihedat koostööd nii Euroopa Parlamendi ja nõukoguga kui ka oma kolleegidega komisjonis. 
Minu esmased prioriteedid on järgmised: i) kiirete tulevikuvõrkude ehitamine; ii) reaalselt 
toimiva ühtse internetituru loomine; iii) kõikide kodanike infoühiskonnas osalemise tagamine; 
iv) parema ja tõhusama toetuse loomine teadustegevusele ja innovatsioonile info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas. Innovatsiooni arendamises osalevad nii kodanikud 
kui ka tööstusharud, olgu siis tegemist suur- või väikeettevõtjate, turul tegutsejate või turule 
sisenejate, turuliidrite või alles alustavate ettevõtjatega.

i. Kiirete tulevikuvõrkude ehitamine
Euroopa konkurentsivõime võtmeküsimuseks on lai juurdepääs kiirele internetiühendusele. 
Komisjon on võtnud kohustuse jätkuvalt arendada strateegiat, mis põhineb konkurentsil, 
mobiil- ja tavatelefonisidet ühendavatel tehnoloogiatel ning avaliku ja erasektori partnerlusel. 
Me püüdleme kõigest jõust kahekordse eesmärgi poole, mis hõlmab kõikidele Euroopa 
elanikele juurdepääsu tagamist lairibaühenduse põhivõrkudele aastaks 2013 ning kiiret ja 
ulatuslikku üleminekut uue põlvkonna võrkudele lähema 5–10 aasta jooksul. Oleme astunud 
esimesed sammud riiklike ja erainvesteeringute edendamiseks telekommunikatsiooni ja 
riigiabi muudetud raamistiku kaudu, kuid me peame jätkama takistustega võitlemist ja 
stiimulite loomist investeeringute tegemiseks Euroopa vajadustele vastavatesse uutesse 
teenustesse ja tippklassi infrastruktuuri, järgides samal ajal tehnoloogilise neutraalsuse 
põhimõtet.

ii. Reaalselt toimiva ühtse internetituru loomine
E-majandusel on tohutu majanduspotentsiaal, kuid sageli ei taha eratarbijad ja ettevõtjaid 
liikmesriikidevahelisi võrgutehinguid teha õiguslike ja reguleerivate tõkete tõttu. Viimase 18 
kuu jooksul olen ma juhatanud mitut ümarlauda, et saavutada konsensus internetikaubanduse 
valdkonnas. Ümarlauas osalejad on nõustunud uute litsentsiplatvormide ja mitmel 
territooriumil kehtivate litsentside väljatöötamisega ning ühise raamistiku loomisega õiguste 
valdajat käsitleva teabe vahetamiseks, kusjuures mõned osalejad (nt Apple ja Amazon) on 
võtnud kohustuse suurendada oma teenuste geograafilist levikut ELi territooriumil. Siiski on 
eri valdkondades veel palju ära teha, alates digitaalse infosisu pakkumisega seotud 

                                               
1 Konsulteerimine tulevase ELi 2020. aasta strateegia üle, KOM(2009)647, 24. november 2009.
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küsimustest ning lõpetades tarbijate teavitamisega nende lepingulistest õigustest ja 
elektronmaksete turvalisusest. Ma tahaksin koostöös kolleegidega jätkuvalt tagada, et 
komisjon mängiks olulist rolli praktiliste, proportsionaalsete ja innovaatiliste lahenduste 
väljatöötamisel tõelise võrgumajanduse loomiseks ELis.

iii. Kõikide kodanike infoühiskonnas osalemise tagamine
Me peame jätkuvalt parandama võrguteenuste kvaliteeti nii avalikus kui ka erasektoris (nt e-
tervis, e-valitsus, e-kaasatus). Selleks on meil vaja tõhusaid info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia standardeid, mis edendavad eelkõige koostalitlusvõimelisi 
lahendusi. Lisaks sellele tuleb tagada, et uued tehnoloogiad oleksid turvalised, tagaksid eraelu 
puutumatuse ning et võrgud oleksid usaldusväärsed ja vastupidavad, avatud ja neutraalsed. 
Kõikidele eurooplastele, kaasa arvatud meie noorem põlvkond, tuleb tutvustada nende 
internetialaseid õigusi ja kohustusi. See eeldab tõhusamat tööd interneti turvalisuse 
suurendamisel näiteks vägivaldsete videomängude puhul ning tõsisemaid jõupingutusi 
meediapädevuse suurendamiseks. Peame jätkuvalt püüdlema selle poole, et vältida digitaalse 
lõhe tekkimist haavatavamate inimrühmade puhul (nt väikese sissetulekuga pered, vanurid ja 
töötud noored), suurendades selle asemel info- ja kommunikatsioonitehnoloogia positiivset 
mõju jätkusuutlikule digitaalmajandusele.

iv. Parema ja tõhusama toetuse loomine teadustegevusele ja innovatsioonile info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas
Euroopa teadustegevus ja innovatsioon on ikka veel killustunud ning liikmesriikide teadus- ja 
haridusvõrgud on lõplikult välja arendamata, ja see avaldab meie globaalsele 
konkurentsivõimele kahjulikku mõju. Olen kindlalt veendunud, et teadustegevus ja 
innovatsioon info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas pakub lahendusi mitmele 
Euroopa ees seisvale tõsisele probleemile, alates süsinikuvaese rohelise majanduse 
väljatöötamisest ja lõpetades meie vananeva elanikkonna eest hoolitsemisega. Seega peaks 
kõnealune valdkond tulevikus asuma paljude poliitiliste algatuste keskpunktis. Peame looma 
paremad tingimused erainvesteeringuteks IKT-alasesse teadustegevusse ja innovatsiooni ning 
tugevdama ja hõlbustama riiklike toetuste kooskõlastamist. Uue, Euroopa kvaliteedi 
loomiseks peaksid meie teadustegevuse rahastamise allikad olema kättesaadavad ka väikestele 
ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning alustavatele innovatiivsetele ettevõtjatele. Ma jälgin 
jätkuvalt ja tähelepanelikult teadus- ja arendustegevuse raamprogrammi info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia osa ning konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammi eelarve ja muude minu vastutusvaldkonda kuuluvate finantsvahendite 
haldamist. Ma kavatsen aktiivselt osaleda nii kaheksanda raamprogrammi kui ka järgmise 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiaga seotud finantsperspektiivide väljatöötamisel. Lisaks sellele 
vaatan ma üle praegused ühised tehnoloogiaalgatused (Artemis ja ENIAC) ning teen 
ettevalmistusi avaliku ja erasektori uute partnerlussuhete sõlmimiseks IKT valdkonnas.

5. Milliseid konkreetseid õigusloomega seotud ja mitteseotud algatusi kavatsete 
esitada ning milline on nende ajakava? Milliseid konkreetseid kohustusi on Teil 
võimalik võtta eelkõige seoses parlamendikomisjonide prioriteetide ja taotlustega, 
mis on lisatud käesolevale dokumendile ning mis kuuluvad Teie 
vastutusvaldkonda? Kuidas Te isiklikult tagaksite õigusakti ettepanekute kõrge 
kvaliteedi?
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Oma ametiaja esimese kuue kuu jooksul töötan ma välja digitaalse tegevuskava algatused.
Digitaalse tegevuskava eesmärk on täiustada IKT poliitika integreeritud raamistikku, mis 
hõlmab digitaalsete teenuste, toodete ja infosisu pakkumist ning nõudlust ja tagab Euroopa 
püsimise tehnoloogiaarengu esirinnas. Ma kavatsen tegeleda ka küsimustega, mis hõlmavad 
kiirete tava- või mobiilsidel põhinevate internetivõrkude väljaarendamist ja kasutuselevõttu 
ning spektri koordineeritud kasutamist. Ma jään huviga ootama, missugused on Euroopa 
Parlamendi, 2010. aasta kevadel toimuva Euroopa Ülemkogu, aprillis Granadas toimuva 
telekommunikatsioonivaldkonna ministrite mitteametliku kohtumise ning teiste sidusrühmade 
ja kodanikuühiskonna panused. Minu arvestuste kohaselt peaks digitaalse tegevuskava 
lõppverisoon avaldatama 2010. aasta suvel.

Ma jagan täielikult seisukohta, et EL peaks õigusakte looma ainult siis, kui üldsusega 
konsulteerimise käigus on selgunud, et Euroopa tasemel tegutsemine on vajalik ja 
proportsionaalne ning kui Euroopa meetmete abil saavutatakse eespool nimetatud eesmärgid 
võimalikult väikeste kuludega. President Barroso peab väga oluliseks nn arukaid õigusakte 
ning seda, et komisjon hindaks regulaarselt ja hoolikalt lisaks kuluprogrammidele ka 
õigusaktide ettepanekuid ja olemasolevate õigusaktide rakendamist. Ma kavatsen rakendada 
digitaalse tegevuskava nii seadusandlike kui ka seadusandlusega mitteseotud algatusi 
järgmises kolmes valdkonnas: i) kiirete tulevikuvõrkude ehitamine; ii) Euroopa digitaalne 
infosisu; iii) digitaalne kodakondsus.

i. Kiirete tulevikuvõrkude ehitamine
Sel aastal kavatseb komisjon muu hulgas esitada ka soovituse, mis käsitleb reguleeritud 
juurdepääsu järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkudele, et veelgi edendada kiirete võrkude 
kasutuselevõttu. Lisaks sellele võtame me viivitamatud meetmed 
telekommunikatsioonisektori Euroopa reguleerivate asutuste töörühma loomiseks. 

Komisjon alustab 2010. aastal ulatuslikku konsulteerimist üldsusega universaalteenuste 
osutamise kohustuse küsimuses. Ootan huviga Euroopa Parlamendi aktiivset osavõttu 
kõnealusest konsultatsiooniprotsessist, millega pannakse alus komisjoni teatisele ja mille 
põhjal töötatakse 2010. aasta lõpuks vajaduse korral välja õigusaktide ettepanekud.

Komisjon julgustab liikmesriike lõpetama digitaalsele edastusele ülemineku 2012. aasta 
jaanuariks ja avama 800 MHz sagedusala traadita andmesideteenuste edasiseks arendamiseks. 
Ma usun, et Euroopa peab spektri ümberjagamisvõimalusest kinni haarama ja et 
koordineeritud lähenemisviisi vastuvõtmine annab olulise panuse majandusolukorra 
paranemisesse. Ma olen kindel, et ambitsioonika spektripoliitika valjatöötamine Euroopas 
loob soodsad tingimused paljude uute teenuste arenguks eelkõige mobiilsete lairibateenuste 
valdkonnas.

Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad vastu spektrit käsitlevate poliitikasuundade 
mitmeaastase programmi, milles antakse strateegilisi juhiseid spektri kasutamiseks Euroopas. 
Ma ootan huviga võimalust osaleda esimesel spektriteemalisel kohtumisel Euroopa 
Parlamendiga, mis minu arvates on hea foorum tulevikuprioriteetide üksikasjalikumaks 
arutamiseks.

ii. Euroopa digitaalse infosisu poliitika väljatöötamine 
Minu esmane prioriteet on luua reaalselt toimiv ühtne infosisuturg ja hõlbustada Euroopa 
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kultuuripärandi digitaliseerimist. See nõuab koordineeritud meetmete võtmist nii komisjonis 
kui ka teiste institutsioonide tasandil, et vähendada ELi turu praegust killustatust. Ma 
kavatsen üksikasjalikult uurida litsentsimissätteid, mis tagavad juurdepääsu infosisule 
eelkõige lõppenud tiraažiga ja omanikuta teoste puhul, pidades silmas ka jätkusuutliku 
Euroopa digitaalraamatukogu (Europeana) loomist ning Euroopa kultuuriteoste 
laiaulatuslikku digitaliseerimist. Ma kavatsen tihedas koostöös siseturu volinikuga osaleda 
komisjoni eesmärkidele vastava soodsa õhkkonna loomises usaldusväärse, 
konkurentsivõimelise ja internetipõhise infosisu pakkumiseks kogu Euroopas, pidades muu 
hulgas silmas ka internetipõhise infosisu pakkujate intellektuaalomandi tõhusat kaitset, et 
vähendada ebaseaduslikku allalaadimist.

Komisjon püüab uuendada ka Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti mandaati. Ma usun, et 
möödunud aastal toimunud küberrünnakuteteemaline arutelu on aluseks võrgu- ja infoturbe 
Euroopa tasandil kaasajastamise ja täiustamisega seotud ettepanekutele. Lisaks sellele on meil 
kavas koostada audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi käsitlev aruanne, vaadata läbi avaliku 
sektori teabe direktiiv ja hinnata täiendavate meetmete võtmise vajadust üleeuroopalise 
videomängude klassifitseerimise süsteemi suhtes. 

iii. Digitaalse kodakondsuse poliitika väljatöötamine 
Ma kavatsen pöörata erilist tähelepanu Euroopa panusele kõrge kvaliteediga info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia avatud standardite loomisesse. Lisaks sellele esitab komisjon 
enne 2010. aasta lõppu Euroopa Parlamendile ja nõukogule telekommunikatsioonipaketi uutel 
sätetel põhineva aruande, mis käsitleb erapooletust võrgus.

Euroopa kodanikud peaksid digitaalteenusest kasu saama ka siis, kui nad kasutavad oma 
õigust vabalt liikuda. Komisjon koostab juunis rändlusteenuse määrust käsitleva vahearuande, 
millele järgneb määruse põhjalik läbivaatamine. Ma jälgin suure huviga rändlusteenuse 
hindade muutumist Euroopas, lootes saada andmeside rändlusteenuste hindade olulise 
vähenemise ning hirmuäratavalt suurte arvete kadumise tunnistajaks.

Isikuandmete kaitsega seotud küsimused muutuvad uute tehnoloogiasuundade arenedes üha 
keerukamaks. Ootan huviga aega, mil mul avaneb võimalus teha koostööd volinik Redingiga, 
et anda hinnang üldsusega konsulteerimise tulemustele üldise andmekaitsedirektiivi teemal.
Komisjon jälgib hoolikalt uute, 2011. aastal ülevõetavate eraelu puutumatust käsitlevate 
eeskirjade tulemuslikku rakendamist. Lisaks sellele kavatsen tihedas koostöös Euroopa 
andmekaitseinspektoriga võtta ennetavaid meetmeid seoses turvalisuse rikkumise teatisega. 

Muude olulisemate meetmete hulka kuuluvad e-valitsuse, e-kaasatuse ja e-tervise 
tegevuskavade ning ministrite deklaratsioonidega seotud järelmeetmed. Kavatsen kaaluda ka 
ettepanekuid, mis käsitlevad sõidukite ohutusega seotud automaatsete hädaabikõnede määrust 
ning poliitika väljatöötamist seoses info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamisega 
energiatõhususe suurendamiseks.


