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BIZTOSJELÖLT VÁLASZAI

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLTAL FELTETT KÉRDÉSEKRE

(digitális menetrend)

Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség

1. Milyen személyes képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, melyek különösen 
alkalmassá teszik Önt arra, hogy biztosként előmozdítsa – elsősorban azon a 
területen, amelynek felelőse lenne – az általános európai érdekeket? Mi motiválja 
erre? Milyen garanciákat tud adni függetlenségére az Európai Parlamentnek, és mi 
módon tudja biztosítani, hogy semmilyen múlt-, jelen- vagy jövőbeli tevékenysége 
nem teszi kérdésessé feladatköre ellátását a Bizottságban?

Nagy örömömre szolgál, hogy másodjára is európai biztosnak jelöltek. Végzettségem szerint 
közgazdász vagyok, ezért általában a hatékonyság és a jólét szempontjából közelítem meg a 
problémákat, és igyekszem a józan észre alapozott megoldásokat találni. Ezek az alapelvek, 
valamint a közszolgálat iránti elkötelezettségem és az elszántságom igen hasznosnak 
bizonyultak az üzleti és politikai pályafutásom során.

Alelnökként, majd közlekedési, építésügyi és távközlési miniszterként 12 évig szolgáltam a 
holland kormányban. Ez alatt az idő alatt többek között a holland postai és távközlési ágazat 
privatizációjáért voltam felelős, így amikor 2004-ben Barroso elnök úr versenypolitikai 
biztosnak jelölt, már nem volt ismeretlen számomra a piaci liberalizáció és szabályozás.

Jelenlegi munkám során alkalmam volt megtapasztalni, hogy egyes esetekben a verseny és a 
szabályozás együttes léte tud csak a fogyasztók és a vállalkozások számára egyaránt előnyös 
elosztási hatékonyságot biztosítani. Nagyon sok tapasztalatot szereztem a szabályozott 
ágazatokkal, különösen az információs és kommunikációs technológiákkal kapcsolatban.

A domináns piaci pozícióban levő távközlési szolgáltatók, szoftver- és hardvergyártók piaci 
magatartásának vizsgálata és az ezzel kapcsolatos döntéshozatal során behatóan megismertem 
az EU jelenlegi és jövőbeni szerepét ezekben az ágazatokban. Jelenlegi intézkedéseink a 
hálózati liberalizáció megvalósítására és a verseny ösztönzésére irányulnak a piaci belépés 
elősegítése által. Ezen túlmenően azonban az új generációs hálózatok kifejlesztésének 
elősegítésével valamint a nagy sebességű szélessávú hozzáférések új generációját ösztönző 
állami támogatások keretrendszerének létrehozásával a jövőre is gondolunk. Versenypolitikai
biztosként többekkel közösen feleltem a távközlési piacok keretirányelvvel összehangolt 
szabályozásával kapcsolatban a tagállami hatóságok számára nyújtott tanácsadásért, és kész 



CM\800905HU.doc 3/9 PE431.149v01-00

HU

vagyok arra, hogy a Bizottság következő ciklusában ennek felelősségét egyedül felvállaljam.

Lehetőségem nyílt a fejlesztés alatt álló technológiák és a rendelkezésre álló terjesztési módok 
jobb megismerésére is. Betekintést nyertem a nyitott szabványok és a műszaki átjárhatóság 
problematikájába, felismertem az online tartalom megfelelő védelmének szükségességét, és 
képet kaptam a jelenleg elérhető webböngésző programok teljes skálájának működéséről.

Versenypolitikai biztosként keményen dolgoztam azért, hogy az EU szakpolitikáit közelebb 
hozzam a polgárokhoz. Nem rettentem meg a nagyvállalatokkal való konfrontációtól sem, és 
folyamatosan kiálltam a fogyasztók érdekei védelmében. Politikai tevékenységem során 
minden esetben ők álltak a középpontban.

Meg vagyok győződve arról, hogy az egységes belső piac az európai integráció 
koronaékszere: nem csupán a tartós béke, hanem a gazdasági stabilitás, a növekedés és a 
munkahelyteremtés eszköze is, különösen a mostani gazdasági és pénzügyi válság idején. Az 
egységes piac működésének biztosítása érdekében nemet kell mondanunk az egységes piacot 
nemzeti határvonalak mentén felosztani kívánó protekcionizmusra, és ki kell állnunk azon 
liberalizált ágazatok mellett, amelyek igazságos és egyenlő versenyfeltételek alapján 
maximalizálják a fogyasztók jólétét.

Politikai hitvallásomnak tekintem, hogy függetlenül és minden európai polgár érdekében 
eljárva végezzem tevékenységemet, a Szerződésben valamint az európai biztosok magatartási 
kódexében meghatározott kötelezettségekkel és etikai normákkal összhangban. Ahogy arról 
már a korábbi megbízatásom során is tanúbizonyságot tettem, nem fogadok el utasításokat 
sem kormányoktól, sem más testületektől. A közhivatal elfogadásával járó különleges 
felelősségek miatt alapvető fontosságú az összeférhetetlenségek kezelésére vonatkozó 
hatékony stratégia. Új érdekeltségi nyilatkozatot tettem, amely nyilvánosan hozzáférhető lesz. 
Amennyiben olyan helyzet alakul ki, ami összeférhetetlenséghez vezethet feladataim 
ellátásával kapcsolatban, értesíteni fogom Barroso elnök urat. Legutóbbi megbízatásom során 
kötelezettséget vállaltam arra, hogy nem végzek biztosi feladataimon kívüli szakmai 
tevékenységet, és ezt a kötelezettségvállalást a továbbiakban is fenntartom.

A tárca irányítása és együttműködés az Európai Parlamenttel és annak bizottságaival

2. Hogyan írná körül szerepét, melyet a biztosi testület tagjaként betöltene? Milyen 
szempontból tekintené magát felelősnek és elszámoltathatónak a Parlament előtt 
saját, illetve hivatalának tevékenysége okán?

Úgy gondolom, biztosként hármas szerepet töltök be: felelősséggel tartozom a biztosok 
testületének, saját szakértői csapatomnak, és főként az Európai Parlament és a Tanács által 
képviselt európai polgároknak. Összességében ez a feladatkör az érdekelt felek minden 
csoportját szolgálja.

Egyéniségemből adódóan jó csapatjátékos és konszenzusteremtő személy vagyok, a testületen 
belüli szerepemet is ennek megfelelően látom. Ha nehéz döntést kell testületileg meghozni, 
fennáll a holtpontra jutás veszélye. Onnan elmozdulni csak úgy lehet, ha megértjük, 
kollégáink milyen nehézségekkel szembesülnek, majd olyan kreatív kompromisszumot 
keresünk, amely legjobb meggyőződésünk szerint minden európai polgár érdekeit szolgálja. 
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Ezért is tartom olyan fontosnak a nemek egyensúlyát a biztosi testületen belül.

Napi munkám során szorosan együttműködök a kabinetemmel és a hozzám tartozó 
szolgálatokkal. Versenypolitikai biztosi megbízatásom során belső szerkezetátalakítással 
javítottuk az átláthatóságot és a kommunikációt, ezáltal is fejleszteni tudtuk a 
Versenypolitikai Főigazgatóság teljesítményét és hatékonyságát. Ez különösen fontos volt a 
számomra, mivel politikai felelősséggel tartozom a tárcámért.

Úgy vélem, hogy az átláthatóság és a jó kommunikáció alapvető részét képezi a Bizottságnál 
végzett minden munkámnak. Tevékenységeimmel kapcsolatban elszámolással tartozom mind 
Önök, mint az Európai Parlament képviselői, mind pedig a szélesebb nyilvánosság felé. A 
parlament kulcsfontosságú szerepet játszik az európai demokrácia védelmében, és az európai 
polgárok általános érdekeit képviseli. Ezt szem előtt tartva továbbra is szorosan együtt kell 
működnünk. A magam részéről mindig szívesen veszek részt bizottsági üléseken, fogadok 
küldöttségeket és válaszolok írott és szóbeli kérdésekre, Brüsszelben és Strasbourgban 
egyaránt. Ezt nagyon komolyan veszem, és készen állok konstruktív politikai párbeszédet 
folytatni és együttműködni Önökkel az együttdöntési eljárás keretében, amely már a 
Lisszaboni Szerződés előtt is alkalmazandó volt a digitális politikát érintő legtöbb jogi aktus 
esetében.

Ezen túlmenően rendszeres sajtókonferenciák és interjúk útján mindenkit tájékoztatni fogok 
tevékenységem alakulásáról. A hatékony kommunikáció természetesen kétirányú, ezért 
mindig arra törekszem, hogy az érdeklődők fel tudják velem venni a kapcsolatot, és a 
honlapomon keresztül a munkámra vonatkozó kérdéseket tudjanak feltenni.

3. Milyen konkrét kötelezettségeket hajlandó vállalni a nagyobb átláthatóság, a 
kibővített együttműködés és a hatékony nyomon követés érdekében a Parlament 
álláspontjai és jogalkotási kezdeményezések iránti igényei tekintetében, figyelembe 
véve a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését is? A tervezett kezdeményezésekkel 
vagy folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban kész-e arra, hogy a Parlamentet 
a Tanáccsal egyenrangúan ellássa információval és dokumentumanyaggal?

Úgy vélem, a Lisszaboni Szerződés előrelépést jelent az európai demokrácia szempontjából.
Jobb intézményközi együttműködést és nagyobb fokú elszámoltathatóságot tesz lehetővé, ami 
egy hatékonyabb és eredményesebb, az európai polgárokhoz közelebb álló Európai Unió 
létrehozását segíti elő.

Ezentúl az eddigieknél nagyobb mértékben építhetünk az európai politikai konszenzusra 
annak érdekében, hogy ott kezdeményezzünk jogszabály-alkotási folyamatot, ahol arra a 
legnagyobb szükség van. A Bizottság szorosabban tud együttműködni Önökkel, elsősorban 
azért, mert az együttdöntési eljárás lesz a leggyakrabban alkalmazott jogalkotási folyamat.
Magától értetődő, hogy az együttdöntési eljárásban való teljes részvételhez az Európai 
Parlamentnek ugyanolyan szintű tájékoztatást kell nyújtani, mint a Tanácsnak.

A Bizottság teljes mértékben elkötelezte magát a szabályozás javítása mellett, ami számomra 
azt jelenti, hogy csak akkor születnek jogszabályok, ha azok egyértelműen értéktöbbletet 
teremtenek, hatályukban célzottabbak, és ha azokat az arányosság és a szubszidiaritás elvével 
összhangban, teljes körű konzultációt követően fogadták el. Ez egyúttal a 
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kezdeményezésekkel kapcsolatos jobb nyomon követést is feltételez annak érdekében, hogy a 
keretmegállapodással összhangban átfogóbb megközelítést tudjunk alkalmazni.

Az együttdöntés kiterjesztésével a jobb szabályozás egyúttal saját eljárásaink és az általunk 
folytatott párbeszéd javítását is jelenti az átláthatóságon alapuló kölcsönös bizalom jegyében.
Úgy vélem, hogy ezek a meghallgatások megfelelő alkalmat teremtenek az említett 
folyamatok beindítására, és amint azt már elmondtam, szívügyemnek tekintem a jó 
munkakapcsolat kialakítását, így a kétoldalú találkozókra éppúgy várakozásokkal tekintek, 
mint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Kulturális és Oktatási Bizottság üléseire.
Meggyőződésem, hogy ha ezt sikerül megvalósítani, akkor egyúttal az egymás közötti 
információáramlás is javulni fog.

Politikával kapcsolatos kérdések

4. Mely az a három fő prioritás, amelyek megvalósítását célul tűzné ki az Ön számára 
javasolt tárca tekintetében, adott esetben figyelemmel a pénzügyi, gazdasági és 
szociális válságra, továbbá a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos aggodalmakra?

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT-k) mára már a társadalom minden 
rétegét áthatják, ezért a Bizottság számos szakpolitikai kezdeményezése – a strukturális és 
vidékfejlesztési alapokon át az egységes piacon keresztül a fogyasztói irányelvekig – kedvező 
hatással lesz fejlődésükre.  Elsődleges feladataim egyikének tartom a fogyasztókra és az 
európai polgárokra összpontosító „EU 2020” jövőkép1 elérését szolgáló európai digitális 
menetrend kidolgozását és végrehajtását. Az európai digitális menetrendet az Európai 
Parlamenttel és a Tanáccsal, valamint a Bizottságban dolgozó munkatársaimmal szorosan 
együttműködve szeretném kidolgozni. A kezdeti szakaszban négy kiemelt területtel 
foglalkozom: (i) a jövő nagy sebességű hálózatainak kiépítése; (ii) az egységes online piac 
megvalósítása; (iii) az állampolgárok információs társdalomban történő részvételének 
biztosítása; valamint (iv) több és célzottabb támogatás az IKT-hez kapcsolódó kutatási és 
innovációs tevékenységekhez. Az innováció előmozdításában az állampolgároknak és az 
ágazatnak egyaránt részt kell vennie, függetlenül attól, hogy kicsi vagy nagy, domináns vagy 
kihívó piaci pozíciót betöltő, illetve induló vagy már sikeres vállalkozásokról van szó.

i. A jövő nagy sebességű hálózatainak kiépítése
Európa versenyképességének kulcsfontosságú eleme a nagy sebességű internet-hozzáférések 
általános elterjedése. A Bizottság elkötelezett a piaci versenyen, a mobil és vezetékes 
technológiák kombinációján, valamint a köz-magán partnerségeken alapuló európai 
szélessávú stratégia továbbfejlesztése mellett. Kettős cél vezérel bennünket: hogy 2013-ig 
minden európai polgár rendelkezzen alapvető szélessávú hozzáféréssel, és a következő 5–10 
évben gyorsan és széles körben új generációs hálózatokra térjünk át. A hírközlési 
keretirányelv és az állami támogatásra vonatkozó keretjogszabályok felülvizsgálatával 
megtettük a köz-magán partnerségek előmozdítását szolgáló első lépéseket, de a folyamatot a 
technológiai semlegesség elvét tiszteletben tartva továbbra is ösztönöznünk és 
akadálymentesítenünk kell, folytatva az Európa igényei szerinti új szolgáltatásokba és 
világszínvonalú infrastruktúrába történő beruházást.

                                               
1 Nyilvános konzultáció az „EU 2020” stratégiáról, COM(2009) 647, 2009. november 24.
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ii. Az egységes online piac megvalósítása
Az elektronikus gazdaság hatalmas gazdasági potenciállal rendelkezik, de sok esetben jogi és 
szabályozási akadályok tántorítják el a magánfogyasztókat és a vállalkozásokat az online 
kereskedelmi ügyletektől. Az elmúlt 18 hónap során számos, az elektronikus kereskedelemről 
szóló konszenzusépítő kerekasztal-tárgyalás levezető elnöke voltam. A kerekasztal-
tárgyalások résztvevői megállapodtak új engedélyezési platformok és több ország területére 
kiterjedő engedélyek kidolgozásáról, a tulajdonjogokkal kapcsolatos információcsere közös 
kereteiről, míg más résztvevők (mint például az Apple és az Amazon) elkötelezték magukat 
arra, hogy szolgáltatásaik földrajzi lefedettségét kiterjesztik az EU területére. Számos 
tennivaló akad még azonban a digitális tartalomszolgáltatástól kezdve a fogyasztók 
elektronikus fizetési módokba vetett bizalmának és szerződéses jogaiknak a megerősítéséig. 
Munkatársaimmal szorosan együttműködve továbbra is gondoskodni szeretnék arról, hogy a 
Bizottság hathatósan közre tudjon működni az EU egészére kiterjedő online gazdaság 
létrehozását biztosító gyakorlati, arányos és innovatív megoldások kidolgozásában.

iii. Az állampolgárok információs társdalomban történő részvételének biztosítása
Folytatnunk kell az állami- és a magánszféra által nyújtott elektronikus (például elektronikus 
egészségügyi, elektronikus kormányzati és digitális társadalmi befogadási) szolgáltatások 
minőségének javítását. Ehhez hatékony, különösen a megoldások műszaki átjárhatóságát 
előmozdító IKT-szabványokra van szükség. Gondoskodnunk kell a hálózatok 
megbízhatóságáról, ellenálló képességéről, nyílt és semleges jellegéről, valamint arról is, 
hogy az új technológiák biztonságosak legyenek és tartsák tiszteletben a magánélethez való 
jogokat. Minden európai polgárnak – természetesen a fiatalabb generációknak is – ismernie 
kell az internettel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. Ehhez fokozni kell az internet 
biztonságosabbá tételére irányuló munkát, többek között az erőszakos videojátékok elleni 
fellépést, valamint a médiaműveltség fejlesztését. Folytatnunk kell a küzdelmet a 
társadalmainkat megosztó, különösen a sérülékeny csoportokat, például az alacsony 
jövedelmű háztartásokat, idős polgárokat és munkanélküli fiatalokat kizáró digitális szakadék 
kialakulása ellen, és az IKT-nak a fenntartható digitális gazdaság terén nyújtott pozitív 
hatásait kell erősítenünk.

iv. Több és célzottabb támogatás az IKT-hez kapcsolódó kutatási és innovációs 
tevékenységekhez
Az európai kutatás és innováció még mindig széttagolt, a nemzeti kutatási és oktatási 
hálózatok fejletlenek, ami összességében a globális versenyképességünket veszélyezteti. Meg 
vagyok győződve arról, hogy az IKT-val kapcsolatos kutatás és innováció kulcsfontosságú 
tényező az Európa előtt álló legsúlyosabb kihívások kezelésében az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, környezetbarát gazdaság kiépítésétől kezdve a népesség-elöregedés 
problémájának kezeléséig, ezért annak jövőbeni szakpolitikai kezdeményezéseink 
középpontjában kell állnia. Jobb feltételeket kell biztosítanunk az IKT-val kapcsolatos 
kutatás-fejlesztésre fordított magánberuházások számára, és egyúttal meg kell erősítenünk és 
elő kell segítetünk az állami támogatások koordinációját. Az új európai tehetségek segítése 
érdekében a kutatásfinanszírozást elérhetővé kell tenni a kkv-k és az innovatív induló 
vállalkozások számára. Szorosan figyelemmel fogom kísérni a kutatási keretprogram, a 
versenyképességi és innovációs program, valamint a felelősségi körömbe tartozó más 
pénzügyi eszközök IKT-elemeihez tartozó költségvetéseinek kezelését. Ezen túlmenően 
tevékenyen részt kívánok venni a nyolcadik kutatási keretprogram és a jelenlegi 
versenyképességi és innovációs program utódjának IKT-elemeivel kapcsolatos következő 
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pénzügyi tervek kidolgozásában. Felül fogom továbbá vizsgálni a meglévő közös technológiai 
kezdeményezések (Artemis és ENIAC) működését és új köz-magán partnerségeket készítek 
elő az IKT területén.

5. Melyek azok az egyedi jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezések, amelyeket 
szeretne – és milyen ütemezésben – megvalósítani? Milyen kötelezettségeket tud 
vállalni a tárcája hatáskörébe tartozó kérdésekben különösen a bizottságok 
prioritásaival, illetve vonatkozó igényeivel kapcsolatban? Személyesen miképpen 
tudná garantálni a jogalkotási javaslatok megfelelő minőségét?

Megbízatásom első hat hónapjában ki fogom dolgozni a digitális menetrendet alkotó 
kezdeményezéseket. A menetrend célja egy olyan integrált IKT szakpolitikai keret 
előmozdítása, amely a digitális szolgáltatások, termékek és tartalmak kínálatával és 
keresletével egyaránt foglalkozik, ezáltal biztosítva Európa technológiai vezető szerepének 
fenntartását. Meg fogom vizsgálni a nagy sebességű vezetékes és mobil internetes hálózatok 
kiépítésével és elterjedésével, valamint a koordinált spektrumpolitikával kapcsolatos 
kérdéseket is. Érdeklődéssel várom az Európai Parlamentnek, az Európai Tanács 2010. májusi 
ülésének, a távközlési miniszterek áprilisban Granadában tartandó informális ülésének, 
valamint a többi érdekelt félnek és a civil társadalomnak az észrevételeit és javaslatait. A 
végleges digitális menetrendet várhatóan 2010 nyarán fogom bemutatni.

Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy az EU csak akkor hozzon jogszabályokat, ha 
nyilvános konzultáció erősítette meg az európai szintű fellépés szükségességét és 
arányosságát, és megállapítást nyer, hogy az európai fellépés a lehető legalacsonyabb 
gazdasági ráfordítással képes elérni a meghatározott célokat. Barroso elnök úr is kiemelt 
fontosságot tulajdonít az „intelligens” jogalkotásnak és annak, hogy a Bizottság 
körültekintően és szisztematikus módon értékelje nem csupán kiadási programjait, hanem 
jogalkotási javaslatait és a meglévő jogszabályok végrehajtását is. A digitális menetrendet 
mind jogalkotási, mind azon kívüli kezdeményezések útján tervezem megvalósítani a 
következő három területen: (i) a jövő nagy sebességű hálózatainak kiépítése; (ii) európai 
digitális tartalom; és (iii) digitális állampolgárság.

i. A jövő nagy sebességű hálózatainak kiépítése
Idén a Bizottság ajánlást ad ki az új generációs hozzáférési hálózatokhoz való szabályozott 
hozzáférésről, ami további előrelépést jelent a nagy sebességű hálózatok elterjedésének 
előmozdításában. Ezenkívül azonnali intézkedéseket teszünk az Európai Elektronikus 
Hírközlési Szabályozó Hatóságok Testületének (BEREC) létrehozása érdekében.

A Bizottság 2010 folyamán széles körű nyilvános konzultációt indít az egyetemes 
szolgáltatási kötelezettségek kérdésében. Várakozással tekintek az Európai Parlament aktív 
hozzájárulására abban a vitában, amely megadja majd a kapcsolódó bizottsági közlemény 
alapját, és amelyet szükség szerint 2010 végéig jogszabály-alkotási javaslat is követ.

A Bizottság aktívan ösztönzi a tagállamokat, hogy 2012 januárjáig zárják le a digitális átállást 
és bocsássák rendelkezésre a 800 MHz-es hullámsávot a vezeték nélküli kommunikációs 
szolgáltatások további fejlesztéséhez. Úgy gondolom, hogy Európának teljes mértékben ki 
kell használnia a rádióspektrum újrafelosztásában rejlő lehetőségeket, és egy erre vonatkozó 
koordinált megközelítés érdemben hozzájárulhat a gazdaság élénkítéséhez. Úgy vélem 
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továbbá, hogy egy ambiciózus európai spektrumpolitika kidolgozása számos új szolgáltatás, 
jelesül a mobil szélessáv fejlesztéséhez is kedvező feltételeket teremthet.

Az Európai Parlament és a Tanács a rádióspektrumra vonatkozó több éves szakpolitikai 
programot fog elfogadni, amely meghatározza az európai spektrumhasználat stratégiai irányát. 
Örömmel várom, hogy részt vehessek az Európai Parlamenttel együtt tartandó első spektrum-
csúcstalálkozón, amelyet megfelelő fórumnak tartok a jövőbeni prioritások részletesebb 
megvitatásához.

ii. Az európai digitális tartalomra vonatkozó politika kidolgozása
Az egyik első prioritásként a valódi egységes tartalompiac létrehozására és Európa kulturális 
öröksége digitalizálásának elősegítésére szeretnék összpontosítani. Ez a feladat a Bizottság és 
más intézmények koordinált fellépését igényli az uniós piac jelenlegi széttagoltságának 
megszüntetése érdekében. Alaposan meg fogom vizsgálni a tartalomhoz, különösen a 
kereskedelmi forgalomban már nem kapható és gazdátlan művekhez való hozzáféréssel 
kapcsolatos engedélyek kiadására vonatkozó rendelkezéseket annak érdekében, hogy 
fenntartható jogalapot hozzunk létre az Európai Digitális Könyvtár (Europeana) és az európai 
kulturális művek nagyszabású digitalizálása számára. A belső piacért felelős biztossal szoros 
együttműködésben hozzá fogok járulni a hiteles, versenyképes és Európa egészére kiterjedő 
online tartalomszolgáltatás számára kedvező környezet teremtését célul kitűző bizottsági 
kezdeményezések megvalósításához, beleértve az online tartalomszolgáltatók szellemi 
tulajdonának hatékony védelmét és az illegális letöltések megfékezését is.

A Bizottság az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) megbízatását 
is meg szeretné újítani. Várakozásaim szerint a számítógépes támadásokkal kapcsolatos 
tavalyi vita fogja a hálózat- és információbiztonság európai szintű korszerűsítését és 
megerősítését célzó javaslatok alapját képezni. Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 
irányelvről is jelentést fogunk készíteni, felül fogjuk vizsgálni a közszféra információinak 
további felhasználásáról szóló irányelvet, és megvizsgáljuk az európai videojáték-minősítési 
rendszerrel kapcsolatos további intézkedések szükségességét.

iii. A digitális állampolgárságról szóló politika kidolgozása
Különleges figyelmet fogok fordítani arra, hogy Európa hozzájáruljon a magas színvonalú, 
nyílt IKT-szabványok kialakításához. Ezenkívül a Bizottság 2010 vége előtt az internet 
semlegességéről szóló jelentést fog benyújtani az Európai Parlamentnek és a Miniszterek 
Tanácsának, amely a távközlési csomag új rendelkezéseit fogja kiindulópontnak tekinteni.

Az európai polgároknak a személyek szabad mozgására vonatkozó jogaik gyakorlása közben 
is ki kell tudniuk használni a digitális szolgáltatások előnyeit. A Bizottság júniusban a 
mobiltelefonos barangolási rendeletről szóló időközi jelentést tesz közzé, amelyet teljes körű 
felülvizsgálat fog követni. Nagy érdeklődéssel fogom figyelemmel kísérni az európai 
barangolási díjak változását, és ennek megfelelően az adatroaming-szolgáltatások 
kiskereskedelmi árainak jelentős csökkenését, amely egyben a magas telefonszámlák által 
kiváltott „sokknak” is véget vet.

Az új technológiák fejlődésével egyre sokasodnak a személyes adatok védelmével 
kapcsolatos kihívások. Várakozással tekintek az általános adatvédelmi irányelvre vonatkozó 
nyilvános konzultáció eredményeinek Reding biztos asszonnyal együttműködésben történő 
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kiértékelése elé. A Bizottság körültekintően fogja megvizsgálni a személyes adatok védelmére 
vonatkozó, 2011-ig átültetendő új szabályok hatékony végrehajtását. Az európai adatvédelmi 
biztossal szorosan együttműködve aktív, kezdeményező szerepet kívánok játszani az 
adatbiztonság megsértésére vonatkozó értesítések terén.

A további fő tevékenységek szerepelnek még terveim között: az elektronikus kormányzati, 
digitális társadalmi befogadási és elektronikus egészségügyi cselekvési tervek és miniszteri 
nyilatkozatok nyomon követése. Ezen túlmenően fontolóra fogom venni egy eSegélyhívó 
járműbiztonsági rendszerről szóló rendeletjavaslat elkészítését és az energiahatékonysági célú 
IKT-ra vonatkozó szakpolitika kidolgozását.


