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KOMISSION JÄSENEHDOKKAAN VASTAUKSET 

EUROOPAN PARLAMENTIN KYSYMYKSIIN 

Neelie KROES

(Digitaaliset sisällöt ja palvelut)

Yleinen pätevyys, sitoutuneisuus Eurooppa-aatteeseen ja henkilökohtainen 
riippumattomuus

1. Mitä pätevyytenne ja työkokemuksenne osa-alueita pidätte erityisen merkittävinä 
tulevaa komission jäsenen tehtävää ja Euroopan unionin yleisen edun edistämistä 
ajatellen varsinkin vastuualueellanne? Mikä Teitä motivoi? Mitä takeita 
riippumattomuudestanne voitte antaa Euroopan parlamentille ja miten 
varmistatte, ettei mikään aiempi, nykyinen tai tuleva toimintanne voi asettaa 
kyseenalaiseksi tehtävienne hoitoa komissiossa?

Minulla on ilo olla ehdolla toiselle kaudelle EU-komissaarina. Olen koulutukseltani 
ekonomisti, minkä ansiosta ajatteluani leimaa pyrkimys tehokkuuteen ja hyvinvointiin sekä 
talonpoikaisjärkeen perustuviin ratkaisuihin. Nämä pääperiaatteet sekä määrätietoisuuteni ja 
haluni toimia yhteisen edun hyväksi ovat osoittautuneet korvaamattomiksi urallani liike-
elämässä ja politiikassa.

Toimin 12 vuotta Alankomaiden hallituksessa liikenteestä, julkisista rakennustöistä ja 
televiestinnästä vastaavana varaministerinä ja sittemmin ministerinä. Tuolloin vastasin 
esimerkiksi Alankomaiden posti- ja telesektorin yksityistämisestä, joten markkinoiden 
vapauttaminen ja sääntely ei ollut minulle uusi asia, kun puheenjohtaja Barroso nimitti minut 
kilpailuasioista vastaavaksi komissaariksi vuonna 2004.

Nykyisessä tehtävässäni olen nähnyt miten toisinaan on yhdisteltävä kilpailua ja sääntelyä, 
jotta voimavarat saadaan kohdennettua tehokkaasti. Tämä hyödyttää sekä kuluttajia että 
yrityksiä. Olen hankkinut paljon kokemusta säännellyistä toimialoista ja erityisesti tieto- ja 
viestintäteknologia-alasta.

Vakiintuneita teleoperaattoreita ja ohjelmisto- ja laitevalmistajia koskevien selvitystemme ja 
päätöstemme kautta olen oppinut syvällisemmin ymmärtämään EU:n roolia näillä toimialoilla 
sekä nyt että tulevaisuudessa. Tällä hetkellä keskitymme toimissamme verkkojen 
vapauttamiseen ja kilpailun aikaansaamiseen edistämällä markkinoilletuloa. Katsomme 
kuitenkin myös tulevaisuuteen tukemalla seuraavan sukupolven liityntätekniikoiden kehitystä 
ja luomalla valtiontukipuitteet, joilla edistetään seuraavan sukupolven nopean laajakaistan 
kehitystä. Minulla on ollut osavastuu jäsenvaltioiden viranomaisten neuvonnasta 
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telemarkkinoiden sääntelyssä puitedirektiivin mukaisesti ja otan siitä mielelläni 
kokonaisvastuun seuraavassa komissiossa.

Olen myös oppinut lisää kehitteillä olevasta teknologiasta sekä käytettävissä olevista 
jakelutavoista. Olen oppinut ymmärtämään avoimia standardeja ja yhteentoimivuuden 
haasteita sekä verkkosisältöjen riittävään suojaamiseen liittyviä tarpeita. Olen myös tutustunut 
esimerkiksi saatavilla olevien verkkoselainten koko laajaan kirjoon!

Kilpailukomissaarina olen sinnikkäästi pyrkinyt viemään EU:n politiikkaa lähemmäs 
kansalaisia. Olen empimättä tarttunut suuriinkin haasteisiin ja ajanut jatkuvasti kuluttajien 
etuja. Kuluttajat ovatkin toimintani keskiössä.

Sisämarkkinat ovat mielestäni Euroopan kruununjalokivi. Ne ovat tärkeä rauhaa ylläpitävä 
tekijä, mutta myös voimavara, joka luo taloudellista vakautta, kasvua ja työpaikkoja, myös 
globaalin talous- ja finanssikriisin aikoina. Jotta sisämarkkinat kukoistaisivat, meidän on 
pidättäydyttävä protektionismista, joka pilkkoisi sisämarkkinoita kansallisiin osiin, ja toisaalta 
edistettävä vapautettuja toimialoja, joilla maksimoidaan kuluttajien hyödyt tasavertaisin 
toimintamahdollisuuksin.

Pidän julkisena velvollisuutenani toimia riippumattomasti ja kaikkien eurooppalaisten edun 
mukaisesti noudattaen perustamissopimuksessa määrättyjä velvollisuuksia ja eettisiä normeja 
sekä komission jäsenten toimintasääntöjä. En ota vastaan neuvoja miltään hallitukselta tai 
muulta taholta, minkä olen myös viime kaudella osoittanut. Julkisen tehtävän mukanaan 
tuomat erityisvastuut edellyttävät tuloksellisia toimintatapoja eturistiriitojen hallitsemiseksi. 
Olen antanut taloudellisista kytköksistäni uuden ilmoituksen, joka tulee olemaan vapaasti 
saatavilla. Sitoudun ilmoittamaan puheenjohtaja Barrosolle kaikista tilanteista, jotka 
saattaisivat johtaa eturistiriitaan tehtävieni suhteen. Viime kaudellani sitouduin 
pidättäytymään komissaarin tehtävieni ulkopuolisesta ammatillisesta toiminnasta. Tämä 
sitoumus pätee edelleen.

Tehtävien hoitaminen ja yhteistyö Euroopan parlamentin ja sen valiokuntien kanssa

2. Miten arvioisitte asemaanne komission kollegion jäsenenä? Miten katsoisitte 
olevanne vastuussa ja vastuuvelvollinen Euroopan parlamentille omasta ja 
osastojenne toiminnasta?

Komissaarina näen roolini kolmitahoisena: osana kollegiota, osana tiimiäni ja eritoten 
suhteessa Euroopan kansalaisiin, joita edustavat Euroopan parlamentti ja neuvosto. 
Kokonaisuudessaan kyseessä on tehtävä kaikkien sidosryhmien palveluksessa.

Olen luontaisesti hyvä joukkuepelaaja ja yhteisymmärryksen rakentaja ja sellaisena näen 
myös roolini kollegiossa. Kun on tehtävä vaikeita päätöksiä, kollegiaalisen elimen riskinä on 
ajautua umpikujaan. Eteenpäin pääsemiseksi meidän on ensin ymmärrettävä kollegoidemme 
kohtaamat ongelmat ja sen jälkeen etsittävä luovia kompromisseja silloin kun katsomme sen 
olevan kaikkien eurooppalaisten edun mukaista. Mielestäni tämän vuoksi myös sukupuolten 
tasapainoinen edustus komissaarikollegiossa on niin tärkeä asia.
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Työskentelen päivittäin tiiviisti kabinettini ja yksiköideni kanssa. Kilpailukomissaarina 
ollessani teimme kilpailupääosastossa sisäisen rakenneuudistuksen avulla tarvittavat 
muutokset läpinäkyvyyden ja tiedonkulun parantamiseksi sekä tuloksellisuuden ja 
tehokkuuden lisäämiseksi. Tämä oli erityisen tärkeää minulle, koska minulla on poliittinen 
vastuu tehtävieni hoidosta.

Uskon, että avoimuus ja hyvä viestintä ovat keskeinen osa kaikkea työtäni komissiossa. Olen 
vastuuvelvollinen toimistani sekä teidän kauttanne Euroopan parlamentin jäseninä sekä 
suoraan suurelle yleisölle. Parlamentilla on keskeinen rooli demokratian turvaajana 
Euroopassa ja kaikkien eurooppalaisten etujen edustajana. Siksi meidän on jatkettava tiivistä 
yhteistyötä. Itse olen aina valmis osallistumaan valiokuntien kokouksiin, vastaanottamaan 
delegaatioita ja vastaamaan suullisiin ja kirjallisiin kysymyksiin niin Brysselissä kuin 
Strasbourgissakin. Tämä on minulle tärkeä asia ja haluan mielelläni lähteä kehittämään 
kanssanne rakentavaa poliittista dialogia ja tekemään yhteistyötä yhteispäätösmenettelyssä, 
jota jo ennen Lissabonin sopimusta sovellettiin suurimpaan osaan lainsäädäntöhankkeista 
digitaalisten sisältöjen ja palvelujen alalla.

Lisäksi pidän kaikki ajan tasalla edistymisestäni säännöllisin lehdistötilaisuuksin ja 
haastatteluin. Tuloksellinen viestintä on luonnollisesti kaksisuuntaista, joten haluan aina 
korostaa ihmisille, että minuun saa missä tahansa työhöni liittyvässä asiassa yhteyden 
verkkosivustoni kautta.

3. Millä tavoin olette valmis sitoutumaan avoimuuden lisäämiseen, yhteistyön 
tehostamiseen ja lainsäädäntöaloitteita koskevien parlamentin kantojen ja 
toiveiden tehokkaaseen seurantaan myös Lissabonin sopimuksen voimaantulo 
huomioon ottaen? Oletteko valmis antamaan suunnitteilla olevia aloitteita ja 
käynnissä olevia menettelyitä koskevia tietoja ja asiakirjoja parlamentille 
tasaveroisesti neuvoston kanssa?

Lissabonin sopimuksen voimaantulo on mielestäni edistysaskel eurooppalaiselle 
demokratialle. Se mahdollistaa paremman toimielinten yhteistyön ja suuremman 
vastuuvelvollisuuden, mikä auttaa meitä yhdessä luomaan tuloksellisempaa ja tehokkaampaa 
Euroopan unionia, joka on lähempänä Euroopan kansalaisia.

Nyt voimme paremmin kuin koskaan ennen tukeutua eurooppalaiseen poliittiseen 
konsensukseen lainsäädäntöaloitteiden kehittämisessä silloin kun sitä tarvitaan. Komissio voi 
nyt tehdä kanssanne tiiviimpää yhteistyötä, eikä vähiten siksi, että yhteispäätösmenettelystä 
tulee yleisimmin käytettävä lainsäätämismenettely. Sanomattakin on selvää, että voitte 
osallistua yhteispäätösmenettelyyn täysimääräisesti vain jos saatte yhtä paljon tietoa kuin 
neuvosto.

Komissio on täysin sitoutunut paremman sääntelyn tavoitteeseen, mikä minulle tarkoittaa 
lakien säätämistä vain silloin, kun sillä saavutetaan selkeää lisäarvoa; kohdennetumpaa 
lainsäädäntöä, joka vahvistetaan kattavan kuulemisen pohjalta ja joka noudattaa 
suhteellisuuden ja toissijaisuuden periaatteita. Se tarkoittaa myös aloitteiden parempaa 
seurantaa, jotta pääsemme lainsäädännössä koko elinkaaren kattavaan lähestymistapaan 
puitesopimuksen mukaisesti.
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Lisääntyvän yhteispäätöksenteon myötä parempi sääntely tarkoittaa myös menettelyjemme ja 
vuoropuhelumme parantamista ja avoimuuteen perustuvan keskinäisen luottamuksen 
ilmapiirin luomista. Nämä komissaariehdokkaiden kuulemiset ovat meille hyvä tapa saada 
pallo liikkeelle, ja kuten sanottua, lähden mielelläni kehittämään meille hyvää 
työskentelysuhdetta. Odotan innolla kahdenvälisiä tapaamisia kanssanne sekä osallistumista 
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan 
kokouksiin. Kun tähän päästään, uskon että tiedon vapaa kulku välillämme paranee.

Poliittiset kysymykset

4. Mitkä ovat tärkeimmät kolme tavoitetta, joihin aiotte pyrkiä ehdotettujen 
tehtävienne yhteydessä, kun otetaan asianmukaisesti huomioon rahoitus- ja 
talouskriisi sekä sosiaalinen kriisi sekä kestävään kehitykseen liittyvä huoli?

Tieto- ja viestintäteknologia on nyt läsnä kaikilla yhteiskuntamme lohkoilla, joten monilla 
komission politiikoilla on myönteistä vaikutusta niiden kehityksessä – rakenne- ja 
aluekehitysrahastoista sisämarkkina- ja kuluttajadirektiiveihin. Ensisijaisena tavoitteenani on 
laatia ja toteuttaa eurooppalainen digitaalistrategia, joka osaltaan tukee EU 2020 -vision1

toteutumista ja jonka keskipisteessä ovat kuluttajat ja kansalaiset. Aion laatia strategian 
tiiviissä yhteistyössä Euroopan parlamentin ja neuvoston sekä kollegojeni komissiossa kanssa. 
Alustavat painopisteeni ovat seuraavat: i) tulevaisuuden nopeiden verkkojen rakentaminen, ii) 
verkkopalvelujen ja -sisältöjen yhtenäismarkkinoiden toteuttaminen, iii) kaikkien kansalaisten 
osallisuus tietoyhteiskunnassa ja iv) mittavamman ja paremmin kohdennetun tuen 
aikaansaaminen tieto- ja viestintäteknologian tutkimukselle ja innovoinnille. Sekä 
kansalaisilla että teollisuudella on roolinsa innovaatioiden edistämisessä, olipa kyseessä sitten 
suuri tai pieni toimija, asemansa vakiinnuttanut tai haastaja, tunnettu ja vakavarainen tai 
toimintaansa aloitteleva yritys.

i. Tulevaisuuden nopeiden verkkojen rakentaminen
Keskeinen Euroopan kilpailukyvyn osatekijä on nopeiden internet-liittymien laaja saatavuus. 
Komissio on sitoutunut edelleen jalostamaan eurooppalaista laajakaistastrategiaansa, joka 
perustuu kilpailuun, kiinteän verkon teknologian ja mobiiliteknologian yhdistelmään ja 
julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin. Pyrimme tinkimättä kahteen tavoitteeseen, eli 
tuomaan peruslaajakaistan kaikkien eurooppalaisten ulottuville vuoteen 2013 mennessä sekä 
edistämään verkkojen nopeaa ja laajaa päivittämistä seuraavan sukupolven verkoiksi tulevien 
5–10 vuoden aikana. Ensi askeleet julkisten ja yksityisten investointien edistämiseksi on jo 
otettu televiestinnän tarkistetun sääntelyjärjestelmän ja valtiontukipuitteiden kautta, mutta 
meidän on jatkettava esteiden poistamista ja luotava – teknologianeutraalilla tavalla –
kannustimia investoinneille uusiin palveluihin ja maailmanluokan infrastruktuuriin, jollaisia 
Eurooppa tarvitsee.

ii. Verkkopalvelujen ja -sisältöjen yhtenäismarkkinoiden toteuttaminen
Verkkotaloudella on valtava taloudellinen potentiaali, mutta liian usein yksittäiset kuluttajat ja 
yritykset eivät oikeudellisten ja sääntelyllisten esteiden vuoksi käy verkkokauppaa 
jäsenvaltioiden rajojen yli. Kuluneiden 18 kuukauden aikana olen toiminut puheenjohtajana 
sarjassa pyöreän pöydän tapaamisia, joissa on haettu yhteisymmärrystä 

                                               
1 Tulevaa EU 2020 -strategiaa koskeva kuuleminen, KOM(2009) 647, 24. marraskuuta 2009.
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verkkokaupankäynnistä. Osallistujat ovat sopineet kehittävänsä uusia lisensointimalleja ja 
monialuelisenssejä sekä luovansa yhteiset puitteet omistajatietojen vaihtoa varten. Jotkut 
osallistujista (esim. Apple ja Amazon) ovat sitoutuneet laajentamaan palvelujensa 
maantieteellistä peittoa EU:ssa. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää kysymyksissä, jotka 
ulottuvat digitaalisisällön tarjonnasta kuluttajien vakuuttamiseen verkkomaksujen 
luotettavuudesta ja heidän sopimusperusteisista oikeuksistaan. Haluan jatkossakin tiiviissä 
yhteistyössä kollegojeni kanssa varmistaa, että komissio on osaltaan mukana kehittämässä 
käytännönläheisiä, oikeasuhteisia ja innovatiivisia ratkaisuja, joilla luodaan EU:hun todellinen 
verkkotalous.

iii. Kaikki kansalaiset osallisiksi tietoyhteiskunnasta
Meidän on edelleen parannettava verkkopalvelujen laatua julkisella ja yksityisellä sektorilla 
(esim. terveydenhuollossa, hallinnossa, osallistamiseen liittyvissä kysymyksissä). Tätä varten 
tarvitsemme toimivia alan standardeja, jotka tukevat erityisesti yhteentoimivia ratkaisuja. 
Meidän on myös varmistettava, että uudet teknologiat ovat tietoturvallisia ja kunnioittavat 
yksityisyyden suojaa, ja että verkot ovat luotettavia ja vankkatoimisia, avoimia ja neutraaleja. 
Kaikki eurooppalaiset – luonnollisesti myös nuoremmat sukupolvemme – on saatava 
tietoisiksi oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan internetissä. Tämä vaatii lisätyötä 
turvallisemman internetin aikaansaamiseksi esimerkiksi väkivaltaisten videopelien suhteen, 
sekä ponnisteluja medialukutaidon kehittämiseksi. Meidän on jatkettava työtä, jolla pyritään 
välttämään digitaalinen kahtiajako yhteiskunnissamme. Tämä koskee heikommassa asemassa 
olevia ryhmiä, kuten tulotasoltaan alhaisia kotitalouksia, vanhuksia ja työttömiä nuoria. 
Meidän on edesautettava niitä myönteisiä vaikutuksia, joita tieto- ja viestintäteknologialla on 
kestävän digitaalitalouden kannalta.

iv. Lisää ja paremmin kohdennettua tukea tieto- ja viestintäteknologian tutkimukselle ja 
innovoinnille
Eurooppalainen tutkimus ja innovointi on edelleen pirstaleista, ja kansalliset tutkimus- ja 
koulutusverkostomme ovat alikehittyneitä. Nämä kaksi puutetta yhdessä uhkaavat globaalia 
kilpailukykyämme. Olen vahvasti sitä mieltä, että tieto- ja viestintäteknologian tutkimus ja 
innovointi ovat avainasemassa vastattaessa joihinkin Euroopan suurimmista haasteista –
vähähiilisen vihreän talouden kehittämisestä aina ikääntyvästä väestöstä huolehtimiseen –
joten sen on oltava keskeisellä sijalla monissa tulevissa poliittisissa aloitteissa. Meidän on 
luotava paremmat edellytykset yksityisille investoinneille tieto- ja viestintäteknologian 
tutkimukseen ja kehitykseen sekä vahvistettava ja helpotettava julkisen tuen koordinointia. 
Tutkimusrahoituksemme tulisi olla pk-yritysten ja innovatiivisten uusyritysten saatavilla, jotta 
saisimme tuettua uutta eurooppalaista lahjakkuutta. Tulen tarkkaan seuraamaan tutkimuksen 
ja kehittämisen puiteohjelman tieto- ja viestintäteknologiaosion budjetin käyttöä. Sama 
koskee kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaa sekä muita vastuullani olevia 
rahoitusohjelmia. Aion myös ottaa aktiivisen roolin, kun laaditaan seuraavia rahoitusnäkymiä 
kahdeksannen puiteohjelman tieto- ja viestintäteknologiaosia sekä nykyisen kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelman seuraajaa varten. Tulen myös tarkastelemaan uudelleen nykyisten 
yhteisten teknologia-aloitteiden (Artemis ja ENIAC) toimintaa ja valmistautumaan uusiin 
julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeisiin tieto- ja viestintäteknologia-alalla.

5. Mitä erityisiä lainsäädäntöaloitteita ja muita kuin lainsäädäntöaloitteita aiotte 
esittää ja millä aikataululla? Mitä erityisiä sitoumuksia voitte antaa etenkin niiden 
valiokuntien esittämien painopistealueiden ja toiveiden suhteen, jotka ovat tämän 
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lomakkeen liitteenä ja jotka kuuluvat vastuualueeseenne? Miten henkilökohtaisesti 
takaisitte lainsäädäntöehdotusten hyvän laadun?

Laadin digitaalistrategian muodostavat aloitteet toimikauteni kuuden ensimmäisen kuukauden 
aikana. Strategian tavoitteena on edistää kokonaisvaltaisia tieto- ja 
viestintäteknologiapolitiikan puitteita, joissa otetaan huomioon niin digitaalisten palvelujen, 
tuotteiden ja sisältöjen tarjonta kuin kysyntäkin ja joilla voidaan varmistaa, että Eurooppa 
pysyy teknologian eturintamassa. Tulen tarkastelemaan myös sitä, miten voitaisiin edistää 
sekä kiinteiden että mobiiliteknologiaa hyödyntävien nopeiden internet-verkkojen 
rakentamista ja käyttöä EU:ssa sekä koordinoitua taajuuspolitiikkaa. Odotan näistä teemoista 
kannanottoja Euroopan parlamentilta, kevään 2010 Eurooppa-neuvostolta, 
viestintäministerien epäviralliselta kokoukselta Granadassa huhtikuussa sekä muilta 
sidosryhmiltä ja kansalaisjärjestöiltä. Oletan, että lopullinen digitaalialan strategia voidaan 
esitellä kesällä 2010.

Olen täysin samaa mieltä tarpeesta varmistaa, että EU laatii lainsäädäntöä vain silloin, kun 
julkinen kuuleminen on osoittanut olevan välttämätöntä ja oikein suhteutettua toimia 
Euroopan tasolla ja kun Euroopan tasoisella toiminnalla voidaan saavuttaa edellä hahmotellut 
tavoitteet mahdollisimman alhaisin taloudellisin kustannuksin. Puheenjohtaja Barroso pitää 
erittäin tärkeänä järkevää sääntelyä ja sen varmistamista, että komissio arvioi huolellisesti ja 
järjestelmällisesti rahoitusohjelmiaan, mutta myös lainsäädäntöaloitteitaan ja voimassa olevan 
lainsäädännön täytäntöönpanoa. Aion hyödyntää digitaalistrategian toteuttamisessa sekä 
lainsäädännöllisiä että muita aloitteita seuraavilla kolmella alalla: i) tulevaisuuden nopeiden 
verkkojen rakentaminen, ii) eurooppalainen digitaalisisältö ja iii) digitaalinen kansalaisuus.

i. Tulevaisuuden nopeiden verkkojen rakentaminen
Tänä vuonna komissio tulee myös antamaan suosituksen säännellystä pääsystä seuraavan 
sukupolven liityntäverkkoihin. Suosituksella on tarkoitus entisestään edistää nopeiden 
verkkojen käyttöönottoa. Ryhdymme myös välittömästi toimiin Euroopan sähköisen 
viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) perustamiseksi.

Komissio käynnistää vuoden 2010 kuluessa laajan julkisen kuulemisen 
yleispalveluvelvoitteista. Odotan Euroopan parlamentilta aktiivista panosta tähän 
keskusteluun, jonka pohjalta laaditaan komission tiedonanto. Vuoden 2010 lopulla asiasta 
annetaan tarpeen mukaan lainsäädäntöehdotuksia.

Komissio kannustaa aktiivisesti jäsenvaltioita saattamaan päätökseen siirtymisensä 
digitaalisiin televisiolähetyksiin tammikuuhun 2012 mennessä ja vapauttamaan 800 MHz:n 
taajuusalue langattomien viestintäpalvelujen jatkokehitystä varten. Mielestäni Euroopan tulee 
kaikin tavoin tarttua mahdollisuuteen, jonka radiotaajuuksien uudelleenjako tarjoaa. Katson, 
että koordinoidulla lähestymistavalla voidaan merkittävästi tukea talouden elpymistä. Uskon 
lisäksi, että kunnianhimoisen taajuuspolitiikan luominen Eurooppaan tuo mukanaan myös 
suotuisat olosuhteet monenlaisten uusien palvelujen kehitykselle, erityisesti 
mobiililaajakaistan alalla.

Euroopan parlamentti ja neuvosto tulevat vahvistamaan monivuotisen 
taajuuspolitiikkaohjelman, joka tarjoaa strategiset suuntaviivat taajuuksien käytölle 
Euroopassa. Odotan osallistumista ensimmäiseen taajuusalan huipputapaamiseen Euroopan 
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parlamentin kanssa. Näen sen hyvänä mahdollisuutena keskustella tulevista painotuksistamme 
yksityiskohtaisemmin.

ii. Eurooppalaista digitaalisisältöä koskevan politiikan kehittäminen
Yksi toimikauteni ensimmäisistä prioriteeteista on keskittyä sisältöjen todellisten 
yhtenäismarkkinoiden luomiseen ja Euroopan kulttuuriperinnön digitoinnin helpottamiseen. 
Tämä edellyttää koordinointia komission sisällä ja muiden toimielinten kanssa, jotta voidaan 
poistaa EU-markkinoiden nykyinen pirstaleisuus. Tulen tekemään perusteellisen selvityksen 
lisensointisäännöistä, jotka mahdollistavat sisällön käytön erityisesti orpoteosten ja sellaisten 
teosten osalta, joiden painos on loppunut. Samassa yhteydessä pyrin luomaan kestävää 
perustaa Euroopan digitaalikirjastolle (Europeana) ja kulttuuriteosten laajamittaiselle 
digitoinnille Euroopassa. Tuen osaltani tiiviissä yhteistyössä sisämarkkinakomissaarin kanssa 
komission tavoitteita suotuisan ympäristön luomiseksi vakuuttavan, kilpailukykyisen ja 
Euroopan laajuisen verkkosisältötarjonnan kehittymiselle. Tähän kuuluu verkkosisällön 
tarjoajien tekijänoikeuksien tehokas suojaaminen laittomien latausten vähentämiseksi.

Komissio pyrkii myös uusimaan Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) mandaatin. 
Oletan myös, että viime vuonna verkkohyökkäyksistä käydyn keskustelun tulokset 
muodostavat perustan ehdotuksille, jotka koskevat verkko- ja tietoturvallisuuden 
nykyaikaistamista ja vahvistamista Euroopan tasolla. Aiomme myös laatia audiovisuaali- ja 
mediapalveludirektiivistä raportin sekä tarkastella uudelleen julkisen sektoria tietoa koskevaa 
direktiiviä ja arvioida tarvetta lisätoimille videopelien eurooppalaisen luokitusjärjestelmän 
suhteen.

iii. Digitaalista kansalaisuutta koskevan politiikan kehittäminen
Tulen kiinnittämään erityishuomiota Euroopan osuuteen tuotettaessa laadukkaita avoimia 
tieto- ja viestintäteknisiä standardeja. Lisäksi komissio tulee raportoimaan Euroopan 
parlamentille ja ministerineuvostolle ennen vuoden 2010 loppua verkon riippumattomuuteen 
liittyvistä kysymyksistä käyttäen lähtökohtana telelainsäädäntöpaketin uusia säännöksiä.

Euroopan kansalaisten olisi päästävä hyötymään digitaalipalveluista myös silloin, kun he 
hyödyntävät oikeuksiaan vapaaseen liikkuvuuteen. Komissio antaa väliraportin 
verkkovierailuasetuksesta kesäkuussa ja suorittaa myöhemmin asetuksen täysimittaisen 
uudelleentarkastelun. Tulen kiinnostuksella seuraamaan verkkovierailumaksujen kehitystä 
Euroopassa ja odotan datapalvelujen verkkovierailuhintojen huomattavaa alenemista ja sen 
myötä loppua yllätyksenä tuleville jättilaskuille.

Henkilötietojen suojaamiseen liittyvät haasteet kasvavat uusien teknologioiden kehittyessä.
Odotan pääsyä – yhdessä komissaari Redingin kanssa – arvioimaan yleistä 
tietosuojadirektiiviä koskevan julkisen kuulemisen tuloksia. Komissio tulee myös tarkkaan 
valvomaan uusien yksityisyyssääntöjen täytäntöönpanoa. Kyseiset säännöt on määrä viedä 
kansalliseen lainsäädäntöön vuoteen 2011 mennessä. Aion tiiviissä yhteistyössä Euroopan 
tietosuojavaltuutetun kanssa ottaa aktiivisen roolin myös kysymyksessä sääntörikkomusten 
ilmoittamisesta.

Muita keskeisiä toimia ovat esimerkiksi sähköisen hallinnon, osallistavan tietoyhteiskunnan ja 
sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelmien ja ministerijulistusten jatkotoimet. Tulen 
myös harkitsemaan ehdotuksia asetukseksi autojen eCall-hätäpuhelujärjestelmästä ja 
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politiikkamme kehittämiseksi energiatehokkuutta tukevan tieto- ja viestintäteknologian alalla.


