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KANDIDATO Į KOMISIJOS NARIUS ATSAKYMAI

Į EUROPOS PARLAMENTO KLAUSIMYNĄ

Neelie KROES

(Skaitmeninė darbotvarkė)

Bendroji kompetencija, nusiteikimas dirbti Europos labui ir asmeninis 
savarankiškumas

1. Į kuriuos Jūsų asmeninės kvalifikacijos ir patirties aspektus turėtų būti ypač 
atsižvelgta svarstant galimybę Jus paskirti Komisijos nariu? Kurie iš šių aspektų 
itin svarbūs siekiant, kad būtų skatinamas bendrasis Europos interesas, ypač 
srityje, už kurią būtumėte atsakinga? Kas Jus motyvuoja? Kaip galėtumėte įtikinti 
Europos Parlamentą savo savarankiškumu? Kaip užtikrintumėte, kad dėl Jūsų 
ankstesnės, dabartinės ar būsimos veiklos nekils jokių abejonių dėl Jūsų pareigų 
vykdymo Komisijoje?

Džiaugiuosi, kad esu paskirta antrą kadenciją eiti Europos Komisijos nario pareigas. Mano 
išsilavinimas – ekonomisto, todėl man svarbu efektyvumas, nauda ir racionalių sprendimų 
ieškojimas. Šie esminiai principai, taip pat pareigos visuomenei jausmas ir ryžtas per mano 
karjerą versle ir politikoje pasirodė esą neįkainojamos vertybės.

12 metų ėjau Nyderlandų transporto, viešųjų darbų ir telekomunikacijų viceministro, o vėliau 
ministro pareigas. Per tą laikotarpį buvau atsakinga, pavyzdžiui, už Nyderlandų pašto ir 
telekomunikacijų sektorių privatizavimą, taigi turėjau patirties rinkos liberalizavimo ir 
reguliavimo srityje, kai 2004 m. Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso mane paskyrė už 
konkurenciją atsakinga Komisijos nare.

Eidama šias pareigas įsitikinau, kad siekiant užtikrinti veiksmingą išteklių paskirstymą, iš 
kurio vartotojai ir įmonės gautų naudos, konkurenciją ir reguliavimą kartais būtina derinti. 
Įgijau daug su reguliuojamais sektoriais, ypač su informacinių ir ryšių technologijų sektoriumi 
susijusios patirties.

Nagrinėdama rinkoje įsitvirtinusių telekomunikacijų operatorių, taip pat programinės įrangos 
kūrėjų ir techninės įrangos gamintojų veiklą ir priimdama su ta veikla susijusius sprendimus, 
geriau supratau dabartinį ir būsimą ES vaidmenį šiuose sektoriuose. Šiuo metu taikomomis 
priemonėmis siekiame iš tikrųjų liberalizuoti tinklus ir, skatindami naujų įmonių patekimą į 
rinką, suaktyvinti konkurenciją. Tačiau galvojame ir apie ateitį – skatiname plėtoti naujos 
kartos prieigą ir kuriame valstybės pagalbos sistemą sparčiojo naujos kartos plačiajuosčio 
ryšio plėtrai remti. Kartu su kitais Komisijos nariais buvau atsakinga už valstybių narių 
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valdžios institucijų konsultavimą telekomunikacijų rinkų reguliavimo pagal Pagrindų 
direktyvą klausimais, o naujos sudėties Komisijoje būsiu išimtinai atsakinga už šiuos reikalus.

Man taip pat teko įgyti daugiau žinių apie kuriamas technologijas ir galimas platinimo 
priemones. Ryžtingai ėmiausi atvirųjų standartų ir sąveikos užtikrinimo uždavinių, būtinybės 
užtikrinti tinkamą interneto turinio apsaugą, taip pat įvairiausių prieinamų žiniatinklio 
naršyklių klausimų.

Būdama už konkurenciją atsakinga Komisijos nare, dėjau visas pastangas, kad ES politika 
būtų artimesnė jos piliečiams. Nevengiau imtis su didelėmis įmonėmis susijusių klausimų ir 
nuolat gyniau vartotojų interesus. Vartotojų reikalai yra mano darbotvarkės pagrindas.

Manau, kad bendroji rinka – Europos laimėjimas, kuriuo verta didžiuotis. Ji padeda užtikrinti 
ne tik tvirtą taiką, bet ir ekonomikos stabilumą, augimą ir darbo vietas – net ir ištikus 
pasaulinei ekonomikos ir finansų krizei. Kad ji klestėtų, privalome kovoti su protekcionizmu, 
dėl kurio bendroji rinka gali būti suskaidyta siekiant nacionalinių interesų, ir palaikyti 
liberalizuotus pramonės sektorius, kurie sąžiningos konkurencijos sąlygomis teikia didžiausią 
naudą vartotojams.

Viešai pasižadu veikti savarankiškai ir ginti visų europiečių interesus laikydamasi Sutartyje ir 
Komisijos narių elgesio kodekse nustatytų įpareigojimų ir moralinių standartų. Kaip ir per 
ankstesnę kadenciją, nepriimsiu jokios vyriausybės ar kitos institucijos nurodymų. Dėl tam 
tikrų įsipareigojimų, kurie prisiimami pradėjus eiti viešąsias pareigas, veiksmingos interesų 
konfliktų valdymo strategijos yra būtinos. Su nauja mano užpildyta interesų deklaracija bus 
galima susipažinti viešai. Įsipareigoju pranešti Komisijos Pirmininkui J. M. Barroso apie bet 
kokią situaciją, kurioje galėtų kilti su mano pareigomis susijęs interesų konfliktas. 
Neatsisakau per ankstesnę kadenciją duoto pažado nesiimti jokios profesinės veiklos, 
nesusijusios su mano pareigomis Komisijoje.

Įsipareigojimų vykdymas ir bendradarbiavimas su Europos Parlamentu bei jo 
komitetais

2. Kaip vertintumėte savo vaidmenį Komisijos narių kolegijoje? Kaip apibrėžtumėte 
savo atsakomybę ir atskaitomybę Parlamentui už savo ir už Jums pavaldžių 
departamentų veiklą?

Mano, kaip Komisijos narės, veikla yra trejopa: dirbu kartu su kolegija, kartu su savo 
komanda, o svarbiausia – Europos Parlamento ir Tarybos atstovaujamiems Europos 
žmonėms. Tai tarnyba visoms susijusioms suinteresuotosioms šalims.

Iš prigimties moku dirbti komandoje ir ieškoti visiems priimtinų sprendimų – būtent taip ir 
įsivaizduoju savo vaidmenį kolegijoje. Kai tenka priimti sudėtingus sprendimus, kolegiali 
institucija gali patekti į aklavietę. Kad žengtume pirmyn, pirmiausia turime suprasti, kokių 
sunkumų kilo mūsų kolegoms, o tada kūrybiškai ieškoti kompromisų, kurie, mūsų manymu, 
būtų naudingiausi visiems europiečiams. Mano manymu, dar ir todėl lyčių pusiausvyra 
Komisijos narių kolegijoje yra tokia svarbi.

Kasdieniame darbe glaudžiai bendradarbiauju su savo kabinetu ir tarnybomis. Kai buvau 
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atsakinga už konkurenciją, atlikome vidinę restruktūrizaciją, kad užtikrintume didesnį 
skaidrumą ir geresnius ryšius ir padidintume Konkurencijos generalinio direktorato darbo 
našumą ir veiksmingumą. Mano politinės atsakomybės srityje man tai buvo ypač svarbu.

Manau, kad skaidrumo užtikrinimas ir tvirtų ryšių palaikymas yra pagrindinė mano veiklos 
Komisijoje dalis. Už savo veiklą esu atskaitinga jums – Europos Parlamento nariams, ir 
plačiajai visuomenei. Parlamentas turi didžiausią reikšmę Europoje užtikrinant demokratiją ir 
atstovaujant bendriems visų europiečių interesams. Todėl privalome ir toliau glaudžiai 
bendradarbiauti. Esu visada pasirengusi ir Briuselyje, ir Strasbūre dalyvauti komitetų 
posėdžiuose, priimti atstovus ir atsakyti į žodžiu ar raštu pateiktus klausimus. Esu tuo tvirtai 
įsitikinusi ir tikiuosi su jumis palaikyti konstruktyvų politinį dialogą ir bendradarbiauti pagal 
bendro sprendimo procedūrą, kuri net iki įsigaliojant Lisabonos sutarčiai buvo taikoma 
priimant daugumą su skaitmenine darbotvarke susijusių teisės aktų.

Be to, apie savo veiklą nuolat informuosiu reguliariai rengiamose spaudos konferencijose ir 
duodama interviu. Be abejonės, veiksmingam bendravimui užtikrinti būtinas grįžtamasis 
ryšys, todėl siekiu, kad žmonės visada žinotų galį man užduoti bet kokius klausimus apie 
mano veiklą apsilankę mano interneto svetainėje.

3. Kokius ypatingus įsipareigojimus esate pasirengusi prisiimti, kad būtų užtikrinta 
daugiau skaidrumo, paskatintas bendradarbiavimas ir veiksmingai įgyvendintos 
Parlamento pozicijos bei raginimai imtis teisėkūros iniciatyvų, taip pat Lisabonos 
sutarties įsigaliojimo požiūriu? Ar esate pasirengusi teikti Parlamentui, kaip ir 
Tarybai, informaciją ir dokumentus, susijusius su planuojamomis iniciatyvomis ar 
vykdomomis procedūromis?

Manau, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Europoje bus dar daugiau demokratijos. Šia 
sutartimi užtikrinamas glaudesnis institucijų bendradarbiavimas ir didesnė atskaitomybė, o tai 
mums padeda kartu siekti, kad Europos Sąjunga veiktų efektyviau bei veiksmingiau ir būtų 
artimesnė Europos žmonėms.

Dabar, rengdami teisėkūros iniciatyvas, prireikus galėsime dar tvirčiau remtis europiniu 
politiniu susitarimu. Komisija galės su jumis bendradarbiauti dar glaudžiau – taip pat todėl, 
kad bendras sprendimų priėmimas taps dažniausiai taikoma teisėkūros procedūra. Savaime 
suprantama, tam, kad galėtumėte visapusiškai dalyvauti bendro sprendimo procedūroje, jums 
turi būti teikiama tiek pat išsami informacija, kaip ir Tarybai.

Komisija yra tvirtai įsipareigojusi siekti geresnio reguliavimo – taigi, mano manymu, tik tokių 
teisės aktų, kurių papildoma nauda akivaizdi, taip pat tikslingesnių teisės aktų, priimtų po 
išsamių konsultacijų, laikantis proporcingumo ir subsidiarumo principų. Tokiu būdu taip pat 
bus geriau užtikrinamas iniciatyvų tęstinumas, kad pagal pagrindų susitarimą teisėkūros 
srityje galėtume laikytis labiau visuotinio požiūrio.

Kai bendro sprendimo procedūra bus taikoma intensyviau, siekdami geresnio reguliavimo, 
turėsime patobulinti taikomas procedūras, sustiprinti dialogą ir puoselėti skaidrumu 
grindžiamą abipusį pasitikėjimą. Tikiu, kad šis klausimynas padės mums siekti nurodytų 
tikslų, be to, kaip minėjau, siekiu, kad palaikytume gerus darbo santykius, ir tikiuosi dalyvauti 
dvišaliuose susitikimuose su jumis, taip pat Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos ir 
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Kultūros ir švietimo komitetų posėdžiuose. Manau, kad tai įgyvendinę, informacija keisimės 
dar sklandžiau.

Klausimai, susiję su politika

4. Kokius tris svarbiausius Jums siūlomos srities prioritetus išskirtumėte prireikus 
atsižvelgdama į finansų, ekonominę ir socialinę krizę, taip pat į problemas, 
susijusias su tvariu vystymusi?

Informacinės ir ryšių technologijos (IRT) įsiskverbusios į visas mūsų visuomenės gyvenimo 
sritis, todėl daugelis Komisijos strategijų turės teigiamą poveikį šių sričių – nuo struktūrinių ir 
kaimo plėtros fondų iki bendrosios rinkos ir vartotojų teisių direktyvų – plėtrai. Man 
svarbiausia – parengti ir įgyvendinti Europos skaitmeninę darbotvarkę, kuri padėtų siekti ES 
2020 m. vizijos tikslų1 ir kurioje daugiausia dėmesio būtų skiriama vartotojų ir piliečių 
interesams. Rengdama Europos skaitmeninę darbotvarkę, ketinu glaudžiai bendradarbiauti su 
Europos Parlamentu ir Taryba, taip pat su kitais Komisijos nariais. Mano pradiniai prioritetai: 
i) kurti sparčiuosius ateities tinklus; ii) sukurti bendrąją interneto rinką; iii) užtikrinti, kad visi 
piliečiai būtų informacinės visuomenės nariai; iv) gausiau ir tikslingiau remti IRT mokslinius 
tyrimus ir inovacijas. Skatinti inovacijas turi ir piliečiai, ir įmonės – didelės ir mažos, 
įsitvirtinusios rinkoje ir siekiančios joje įsitvirtinti, rinkos lyderės ir naujokės.

i. Sparčiųjų ateities tinklų kūrimas
Pagrindinis Europos konkurencingumo aspektas – plačiai naudojamas spartusis internetas.
Komisija yra įsipareigojusi toliau plėtoti Europos plačiajuosčio ryšio strategiją, grindžiamą 
konkurencija, judriojo ir fiksuotojo ryšio technologijų deriniu, taip pat viešojo ir privačiojo 
sektorių partneryste. Aktyviai sieksime dviejų susijusių tikslų: iki 2013 m. suteikti visiems 
europiečiams galimybę naudotis pagrindinėmis plačiajuosčio ryšio funkcijomis ir skatinti, kad 
per ateinančius 5–10 metų būtų sparčiai ir plačiai diegiami naujos kartos tinklai. Persvarsčius 
telekomunikacijų ir valstybės pagalbos sistemas, pradėta skatinti viešojo ir privačiojo sektorių 
investicijas, tačiau turime ir toliau šalinti kliūtis ir, laikydamiesi technologijų neutralumo 
principo, kurti paskatas investuoti į naujas paslaugas ir Europai būtiną pasaulinio lygio 
infrastruktūrą.

ii. Bendrosios interneto rinkos sukūrimas
Ekonominis e. ekonomikos potencialas didžiulis, tačiau pernelyg dažnai atskiri vartotojai ir 
įmonės internetu nevykdo veiklos kitose valstybėse narėse dėl teisinių ir reguliavimo kliūčių. 
Per pastaruosius pusantrų metų pirmininkavau ne vienam apskritojo stalo susitikimui, kuriame 
svarstyti internetinės prekybos reikalai ir siekta susitarimo. Apskritojo stalo diskusijų dalyviai 
susitarė kurti naujas licencijavimo sistemas ir daugelyje teritorijų galiojančias licencijas, taip 
pat sukurti bendrą informacijos apie nuosavybės teises mainų sistemą, o tam tikri dalyviai
(pavyzdžiui, „Apple“ ir „Amazon“) įsipareigojo teikti savo paslaugas didesnėje geografinėje 
ES teritorijoje. Tačiau dar reikia daug nuveikti sprendžiant skaitmeninio turinio teikimo, 
vartotojų užtikrinimo dėl elektroninio mokėjimo, sutartyse nustatytų jų teisių ir kitais 
klausimais. Glaudžiai bendradarbiaudama su kitais Komisijos nariais, siekiu užtikrinti, kad 
Komisija ir toliau padėtų rengti praktiškus, proporcingus ir naujoviškus sprendimus, kuriais 

                                               
1 Konsultacijos dėl būsimosios 2020 m. Europos Sąjungos strategijos, COM (2009) 647, 2009 m. 
lapkričio 24 d.
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būtų sukurta tikra ES interneto ekonomika.

iii. Užtikrinimas, kad visi piliečiai būtų informacinės visuomenės nariai
Privalome toliau gerinti internetu teikiamų viešojo ir privačiojo sektorių paslaugų (tokių kaip 
e. sveikata, e. valdžia, e. įtrauktis) kokybę. Tam reikia veiksmingų IRT standartų, kuriais 
remiantis pirmiausia būtų skatinami suderinami sprendimai. Taip pat privalome užtikrinti, kad 
naujosios technologijos būtų saugios, jas naudojant nebūtų pažeidžiamas privatumas, o tinklai 
būtų patikimi, atsparūs, atviri ir neutralūs. Visi europiečiai – įskaitant, žinoma, jaunesnių 
kartų atstovus – turi būti informuoti apie savo teises ir pareigas internete. Tam turėsime dėti 
daugiau pastangų, kad internetas būtų saugesnis (pavyzdžiui, kiek tai susiję su smurtiniais 
vaizdo žaidimais) ir kad padidėtų žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas. Privalome 
toliau stengtis, kad lengviau pažeidžiamos mūsų visuomenės grupės, tokios kaip mažas 
pajamas gaunantys namų ūkiai, pagyvenę piliečiai ir jauni bedarbiai, nepatirtų skaitmeninės 
atskirties ir kad teigiamas IRT poveikis darniai skaitmeninei ekonomikai būtų kuo didesnis.

iv. Didesnė ir tikslingesnė parama IRT moksliniams tyrimams ir inovacijoms
Vis dar suskaidyti Europos moksliniai tyrimai ir inovacijų diegimas ir neišvystyti 
nacionaliniai mokslinių tyrimų ir švietimo tinklai kelia grėsmę mūsų pasauliniam 
konkurencingumui. Esu tvirtai įsitikinusi, kad IRT moksliniai tyrimai ir inovacijos padėtų 
išspręsti kai kuriuos sudėtingiausius Europos uždavinius – nuo ekologiškos, mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos kūrimo iki rūpinimosi mūsų 
senėjančia visuomene, – todėl rengiant daugelį būsimų politinių iniciatyvų tam turi būti 
skiriamas didžiausias dėmesys. Privalome sudaryti palankesnes sąlygas privačiajam sektoriui 
investuoti į IRT mokslinius tyrimus ir plėtrą, taip pat sustiprinti ir palengvinti viešosios 
paramos koordinavimą. Kad būtų puoselėjami nauji Europos talentai, mūsų mokslinių tyrimų 
finansavimas turėtų būti prieinamas mažosioms ir vidutinėms įmonėms, taip pat veiklą 
pradedančioms novatoriškoms bendrovėms. Atidžiai stebėsiu, kaip valdomas Mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros bendrosios programos, Konkurencingumo ir inovacijų 
bendrosios programos ir kitų finansinių priemonių, už kurias esu atsakinga, IRT skirtas 
biudžetas. Taip pat ketinu aktyviai dalyvauti nustatant tolesnes Aštuntosios bendrosios 
programos ir programos, kuri bus įgyvendinama po dabartinės Konkurencingumo ir inovacijų 
bendrosios programos, IRT finansines programas. Be to, peržiūrėsiu, kaip veikia esamos 
bendros technologijų iniciatyvos („Artemis“ ir ENIAC), ir parengsiu naujas IRT srities 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės iniciatyvas.

5. Kokias specifines teisėkūros ir su teisės aktų leidyba nesusijusias iniciatyvas 
rengiatės pateikti? Kokiu tvarkaraščiu ketinate šiuo tikslu vadovautis? Kokius 
konkrečius Jūsų atsakomybės sričiai aktualius įsipareigojimus, ypač kai jie susiję 
su komitetų prioritetais ir raginimais, galite prisiimti? Kaip asmeniškai 
užtikrintumėte aukštą teisėkūros pasiūlymų kokybę?

Imsiuosi reikiamų iniciatyvų, kad skaitmeninė darbotvarkė būtų parengta per pirmąjį mano 
kadencijos pusmetį. Šios darbotvarkės tikslas – skatinti kurti integruotą IRT politikos sistemą, 
susijusią ir su skaitmeninių paslaugų, produktų ir turinio pasiūla, ir su jų paklausa, ir taip 
užtikrinti, kad Europa ir toliau pirmautų technologijų srityje. Be to, nagrinėsiu, kaip skatinti 
ES diegti ir naudoti fiksuotojo ir judriojo sparčiojo interneto tinklus, ir spręsiu suderintos 
radijo spektro politikos klausimus. Lauksiu Europos Parlamento atsiliepimų ir pastabų iš 
2010 m. pavasarį vyksiančio Europos Vadovų Tarybos susitikimo ir balandžio mėnesį 
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Granadoje vyksiančio neoficialaus už telekomunikacijas atsakingų ministrų susitikimo, taip 
pat kitų suinteresuotųjų šalių ir pilietinės visuomenės nuomonės. Tikiuosi, kad galutinė 
skaitmeninė darbotvarkė bus pateikta 2010 m. vasarą.

Mano tvirtu įsitikinimu, būtina užtikrinti, kad ES teisės aktus leistų tik tada, kai viešosiose 
konsultacijose patvirtinama, kad europinio lygmens veiksmai yra būtini ir proporcingi, ir kai 
europinio masto veiksmais nurodytus tikslus galima pasiekti mažiausiomis ekonominėmis 
sąnaudomis. Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso pabrėžia racionalios teisėkūros reikšmę ir 
teigia, kad Komisija privalo atidžiai ir sistemingai vertinti ne tik savo išlaidų programas, bet ir 
teisės aktų pasiūlymus ir galiojančių teisės aktų įgyvendinimą. Kad įgyvendinčiau 
skaitmeninę darbotvarkę, teisėkūros ir su teisės aktų leidyba nesusijusių iniciatyvų ketinu 
imtis šiose trijose srityse: i) sparčiųjų ateities tinklų kūrimo; ii) Europos skaitmeninio turinio 
ir iii) skaitmeninės pilietybės.

i. Sparčiųjų ateities tinklų kūrimas
Šiemet Komisija pateiks rekomendaciją dėl reguliuojamos prieigos prie naujos kartos prieigos 
tinklų, kuria bus toliau skatinama diegti sparčiuosius tinklus. Taip pat nedelsdami įsteigsime 
Europos elektroninių ryšių reguliuotojų instituciją.

2010 m. Komisija surengs plataus masto viešąsias konsultacijas dėl įpareigojimų teikti 
universaliąsias paslaugas. Tikiuosi, kad Europos Parlamentas aktyviai dalyvaus šioje 
diskusijoje, kuria remiantis bus parengtas Komisijos komunikatas ir, jei prireiktų, iki 2010 m. 
pabaigos bus pateikti teisės aktų pasiūlymai.

Komisija aktyviai ragina valstybes nares iki 2012 m. sausio pereiti prie skaitmeninio 
transliavimo ir sudaryti sąlygas 800 MHz dažnio juostą naudoti belaidžio ryšio paslaugoms 
toliau plėtoti. Mano manymu, Europa turi visiškai išnaudoti galimybę, gautą perskirsčius 
radijo dažnių spektrą, o suderintas požiūris padės paspartinti ekonomikos atsigavimą. Taip pat 
manau, kad Europoje sukūrus plataus užmojo radijo spektro politiką, bus sudarytos palankios 
sąlygos plėtoti daugybę naujų paslaugų, ypač susijusių su judriuoju plačiajuosčiu ryšiu.

Europos Parlamentas ir Taryba priims daugiametę politinę radijo spektro programą, kurioje 
bus nustatytos strateginės radijo spektro naudojimo Europoje gairės. Ketinu dalyvauti 
pirmajame aukščiausio lygio susitikime spektro klausimais su Europos Parlamentu – mano 
manymu, tai puiki galimybė išsamiau aptarti mūsų būsimus prioritetus.

ii. Europos skaitmeninio turinio politikos kūrimas
Visų pirma daugiausia dėmesio norėčiau skirti iš tikrųjų bendros turinio rinkos sukūrimui ir 
geresnių sąlygų skaitmeninti Europos kultūros paveldą sudarymui. Tuo tikslu Komisija ir 
kitos institucijos turės imtis suderintų priemonių dabartiniam ES rinkos susiskaidymui 
pašalinti. Atidžiai nagrinėsiu licencijavimo nuostatas, kuriomis suteikiama teisė naudotis 
turiniu, ypač nebespausdinamais ir nenustatytos autorių teisės kūriniais, taip pat tam, kad 
Europoje būtų sukurtas pakankamas Europos skaitmeninės bibliotekos (Europeana) ir plataus 
masto kultūros paveldo kūrinių skaitmeninimo pagrindas. Glaudžiai bendradarbiaudama su 
Komisijos nariu, atsakingu už vidaus rinką, padėsiu siekti Komisijos tikslų sudaryti palankias 
sąlygas, kad interneto turinys būtų teikiamas Europos mastu, patikimai ir laikantis 
konkurencijos reikalavimų ir kad būtų veiksmingai saugomos internetinio turinio kūrėjų 
intelektinės nuosavybės teisės ir taip sustabdytas neteisėtai parsisiunčiamų kūrinių srautas.
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Komisija taip pat sieks, kad būtų atnaujinti Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 
(ENISA) įgaliojimai. Taip pat tikiuosi, kad remiantis praėjusių metų diskusijų apie 
elektroninius išpuolius rezultatais bus pateikti pasiūlymai Europos lygiu modernizuoti ir 
sustiprinti tinklų ir informacijos apsaugą. Be to, ketiname pateikti Audiovizualinės 
žiniasklaidos paslaugų direktyvos įgyvendinimo ataskaitą, peržiūrėti Viešojo sektoriaus 
informacijos direktyvą ir įvertinti, ar reikia imtis su Europos vaizdo žaidimų klasifikavimo 
sistema susijusių tolesnių veiksmų.

iii. Skaitmeninės pilietybės politikos kūrimas
Ypač daug dėmesio skirsiu Europos indėliui į aukštos kokybės atvirųjų IRT standartų kūrimą. 
Be to, iki 2010 m. pabaigos Komisija, remiamasi naujomis telekomunikacijų reguliavimo 
priemonių rinkinio nuostatomis, Europos Parlamentui ir Ministrų Tarybai pateiks tinklo 
neutralumo ataskaitą.

Europos piliečiai naudos iš skaitmeninių paslaugų turėtų gauti ir naudodamiesi laisvo 
judėjimo teisėmis. Birželio mėnesį Komisija paskelbs tarpinę Tarptinklinio ryšio reglamento 
ataskaitą, o vėliau bus paskelbta ir išsami ataskaita. Itin atidžiai seksiu, kaip Europoje kinta 
tarptinklinio ryšio paslaugų tarifai, ir tikiuosi, kad duomenų siuntimo tarptinkliniu ryšiu 
mažmeninės kainos gerokai sumažės ir gautos sąskaitos nebegąsdins vartotojų.

Kuriant naujas technologijas, asmens duomenų apsaugos uždaviniai bus vis sudėtingesni.
Kartu su Komisijos nare V. Reding ketinu įvertinti viešųjų konsultacijų dėl Bendrosios 
duomenų apsaugos direktyvos rezultatus. Komisija taip pat atidžiai stebės, ar veiksmingai 
taikomos naujos privatumo taisyklės, kurios turi būti perkeltos į nacionalinę teisę iki 2011 m.
Be to, glaudžiai bendradarbiaudama su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, 
ketinu aktyviai imtis pranešimo apie saugumo pažeidimus klausimo.

Kiti pagrindiniai veiksmai – e. valdžios, e. įtraukties ir e. sveikatos veiksmų planų ir ministrų 
deklaracijų tęstinumo užtikrinimas. Taip pat svarstysiu transporto priemonėse montuojamos 
pagalbos iškvietos sistemos reglamento ir energijos vartojimo efektyvumą didinančių IRT 
politikos kūrimo pasiūlymus.


