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ATBILDES UZ EIROPAS PARLAMENTA JAUTĀJUMIEM,

KAS UZDOTI KOMISĀRA AMATA KANDIDĀTEI

Nēlī KRUSAI

(Digitalizācijas programma)

Vispārējā kompetence, apņēmība pildīt amata pienākumus Eiropas mērogā un 
personiskā neatkarība

1. Kādi Jūsu profesionālās kvalifikācijas un personiskās pieredzes aspekti ir 
visbūtiskākie, lai kļūtu par komisāru un sekmētu eiropiešu vispārējo ieinteresētību, 
jo īpaši jomā, par kuru Jūs būsiet atbildīga? Kas Jūs motivē? Kādas garantijas Jūs 
varat sniegt Eiropas Parlamentam, apliecinot savu neatkarību, un kā Jūs 
nodrošināsiet, lai pagātnē, tagadnē un nākotnē īstenotā rīcība neradītu šaubas par 
Jūsu spējām pildīt pienākumus Komisijā?

Priecājos, ka jau otro reizi esmu izraudzīta par Eiropas Komisāri. Izglītības ietekmē, proti, 
esmu ekonomiste, tiecos spriest, ņemot vērā efektivitāti un labklājību, un lēmumus pieņemu, 
vadoties pēc veselā saprāta. Šie pamatprincipi — līdz ar sabiedriskā pienākuma apziņu un 
apņēmību — manā karjerā uzņēmējdarbībā un politikā ir sevi pierādījuši kā ārkārtīgi vērtīgi.

Es esmu 12 gadus darbojusies Nīderlandes valdībā, kur sākotnēji pildīju transporta, 
sabiedriskā darba un telesakaru ministra vietnieces, vēlāk — ministres pienākumus. Minētajā 
laika posmā es biju atbildīga, piemēram, par Nīderlandes pasta un telesakaru sektora 
privatizāciju. Tāpēc, kad priekšsēdētājs Barrozu 2004. gadā mani izvirzīja par konkurences 
komisāri, man nebija sveša ne tirgus liberalizācija, ne tā regulēšana.

Manā pašreizējā amatā esmu novērojusi, ka dažkārt konkurencei un tirgus regulēšanai ir 
jāpastāv līdztekus — lai nodrošinātu tādu sadales efektivitāti, no kuras labumu gūst patērētāji 
un uzņēmumi. Esmu guvusi daudz pieredzes regulētās nozarēs, konkrētāk, informācijas un 
sakaru tehnoloģijas jomā.

Telesakaru vēsturisko operatoru, programmnodrošinājuma un tehniskā nodrošinājuma 
ražotāju rīcības modeļu izpētes un ar to saistītu lēmumu pieņemšanas gaitā esmu guvusi 
padziļinātu izpratni par to, kāda loma šajās nozarēs ES ir patlaban un kāda tā būs nākotnē. 
Šodien mūsu rīcība ir vērsta uz to, lai tīkla liberalizācija kļūtu par realitāti un lai —
vienkāršojot ieiešanu tirgū — veicinātu konkurenci. Taču mēs domājam arī par rītdienu —
mēs sekmējam izstrādi nākamās paaudzes piekļuves jomā un izstrādājam valsts atbalsta 
shēmu ātrdarbīgu nākamās paaudzes platjoslas pakalpojumu izveidei. Līdz šim biju 
uzņēmusies kopēju atbildību par dalībvalstu pārvaldes iestāžu konsultēšanu attiecībā uz 
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telesakaru tirgu noteikumiem saskaņā ar Pamatdirektīvu, un nākamajā Komisijas pilnvaru 
periodā labprāt uzņemšos nedalītu atbildību šajā jomā.

Tāpat esmu daudz uzzinājusi par jaunākajām tehnoloģijām, kā arī pieejamiem izplatīšanas 
līdzekļiem. Esmu guvusi izpratni par atvērtajiem standartiem un sadarbspējas problēmām, par 
vajadzību nodrošināt pienācīgu tiešsaistes satura aizsardzību, kā arī par pieejamo tīmekļa 
pārlūku klāstu.

Būdama konkurences komisāre, esmu sparīgi strādājusi pie tā, lai tuvinātu ES stratēģijas un 
iedzīvotājus. Neesmu bijusies uzņemties apjomīgu darbu, un vienmēr esmu kaismīgi 
aizstāvējusi patērētāju intereses. Patērētāji ir manas darba programmas centrālais aspekts.

Esmu cieši pārliecināta, ka vienotais tirgus ir Eiropas lielākā vērtība. Tas ir ne tikai ilgstoša 
miera nesējs, bet arī ekonomiskās stabilitātes, izaugsmes un darba vietu radītājs, jo īpaši 
pasaules ekonomikas un finanšu krīzes apstākļos. Lai nodrošinātu to, ka vienotais tirgus zeļ 
un plaukst, mums ir jāteic "Nē!" protekcionismam, kas vienoto tirgu var šķelt pēc šauri 
nacionālām interesēm, un jāatbalsta liberalizēta ražošana, kura patērētāju labklājību vairo 
vienlīdzīgos konkurences apstākļos.

Uzskatu, ka tas ir mans sabiedriskais pienākums — rīkoties neatkarīgi, visu eiropiešu 
interesēs un atbilstīgi Līgumā iestrādātajiem pienākumiem un ētikas normām, kā arī ievērojot 
Komisāru rīcības kodeksu. Tāpat kā iepriekšējā pilnvaru periodā, arī šajā es nepieņemšu 
nevienas valdības vai citas struktūras sniegtus norādījumus. Uzņemoties sabiedrisku amatu, 
uzņemas īpašu atbildību. Un tad neaizstājama ir efektīva interešu konfliktu risināšanas 
stratēģija. Esmu aizpildījusi jaunu Interešu deklarāciju, ar kuru varēs iepazīties sabiedrība. Es 
uzņemos informēt priekšsēdētāju Barrozu par ikvienu situāciju, kura varētu radīt interešu 
konfliktu ar maniem pienākumiem. Iepriekšējā pilnvaru termiņā es apņēmos neveikt 
profesionālu darbību ārpus manas atbildības jomas, un šī apņemšanās nav mainījusies.

Pienākumu izpilde un sadarbība ar Eiropas Parlamentu un tā komitejām

2. Kā Jūs vērtētu savus pienākumus, ja Jūs kļūtu par Komisāru kolēģijas locekli? 
Kādā ziņā Jūs uzskatītu sevi par atbildīgu Parlamenta priekšā un būtu gatava 
atskaitīties tam par savu vai Jūsu pakļautībā esošo departamentu darbu?

Kļūstot par komisāri, uzņemos pienākumus trijās sfērās: kolēģijā, manā komandā, bet 
vislielāko atbildību uzņemos Eiropas Parlamenta un Padomes pārstāvēto Eiropas iedzīvotāju 
priekšā. Kopumā komisāra uzdevums ir kalpot visām pusēm.

Man piemīt dabas dots komandas gars un talants panākt vienprātību; un es uzskatu, ka 
kolēģijas loceklim ir jābūt apveltītam ar šīm īpašībām. Ja ir jāpieņem smagi lēmumi, kolēģija 
riskē nokļūt strupceļā. Lai virzītos uz priekšu, vispirms mums ir jāizprot grūtības, kuras stājas 
ceļā mūsu kolēģiem, un jāmeklē vēl neizmantoti kompromisi, kas ir visu eiropiešu interesēs. 
Arī tāpēc ir svarīgi, lai Komisāru kolēģijā būtu dzimumu līdzsvars.

Ikdienā es plecu pie pleca strādāju ar savu kabinetu un dienestiem. Kad biju konkurences 
komisāre, mēs veicām iekšēju struktūras reorganizāciju, tā darot nepieciešamo, lai 
paaugstinātu pārskatāmību un komunikāciju un uzlabotu Konkurences ģenerāldirektorāta 
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ražīgumu un efektivitāti. Īpaši svarīgi tas bija man — jo politiskā atbildība par manu portfeli 
gulstas uz maniem pleciem.

Esmu pārliecināta, ka pārskatāmība un laba komunikācija ir izšķirīgs visa tā darba aspekts, ko 
veicu Komisijā. Par savu rīcību atbildu gan jums, Eiropas Parlamenta locekļiem, gan 
sabiedrībai kopumā. Parlamentam ir galvenā loma demokrātijas aizsardzībā Eiropā un 
eiropiešu kopējo interešu pārstāvībā. Tāpēc mums jāturpina strādāt plecu pie pleca. Es 
vienmēr esmu gatava piedalīties komitejas sanāksmēs, uzņemt delegācijas un sniegt atbildes 
uz mutiski un rakstiski uzdotiem jautājumiem — kā Briselē, tā arī Strasbūrā. Esmu stipra savā 
pārliecībā un ceru ar jums izveidot konstruktīvu politisko dialogu un sadarboties koplēmuma 
procedūras ietvaros, kuru — jau pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā — piemēroja 
vairumam tiesību aktu, kas ietilpst digitalizācijas programmas portfelī.

Turklāt es regulāri rīkoju preses konferences un intervijas, tā ikvienu informējot par notikumu 
virzību. Protams, efektīvai saziņai ir vajadzīga atgriezeniskā saite, un es vēlos, lai plašas ļaužu 
masas uzzina, ka, izmantojot manu tīmekļa vietni, man var uzdot jebkādus jautājumus, kas 
varētu rasties par manu darbu.

3. Kādas konkrētas saistības, ņemot vērā arī Lisabonas līguma stāšanos spēkā, esat 
gatava uzņemties, lai uzlabotu pārredzamību, veidotu ciešāku sadarbību un 
īstenotu efektīvu rīcību pēc tam, kad Parlaments ir paziņojis par savu nostāju un 
pieprasījis iesniegt likumdošanas priekšlikumus? Vai saistībā ar plānotajām 
iniciatīvām vai jau notiekošajām procedūrām esat gatava sniegt Parlamentam 
informāciju un dokumentus tieši tāpat, kā Padomei?

Man Lisabonas līguma stāšanās spēkā nozīmē soli uz priekšu Eiropas demokrātijas ziņā. Tas 
rada iespēju labākai starpiestāžu sadarbībai un lielākai pārskatatbildībai, kas mums palīdzēs 
kopā strādāt, padarot Eiropas Savienību ražīgāku un efektīvāku un tuvinot to Eiropas 
iedzīvotājiem.

Vairāk nekā jebkad mēs tagad spēsim panākt Eiropas politisko vienprātību, lai likumdošanas 
ierosmes veidotu tajās jomās, kur tās ir vajadzīgas. Komisija spēs ciešāk sadarboties ar jums, 
ne tikai tāpēc, ka koplēmuma procedūra būs pārsvarā lietotā likumdošanas procedūra. Ir pats 
par sevi saprotams — lai jūs pilnīgi piedalītos koplēmuma procedūras norisē, ir būtiski, lai jūs 
saņemtu tikpat detalizētu informāciju ka Padome.

Komisijas mērķis labāks regulējums; man tas nozīmē pieņemt tiesību aktus tikai tajās jomās, 
kur tiem ir nepārprotama papildu vērtība, šaurāk specializētus tiesību aktus, pieņemtus tikai 
pēc pilnīgas apspriešanas, kuras laikā ievērots proporcionalitātes un subsidiaritātes princips.
Tas nozīmē arī labāku turpinājumu iniciatīvām, lai mēs saskaņā ar Pamatnolīgumu varam 
pieņemt integrētāku pieeju likumdošanas procesam.

Līdz ar uzlabotu koplēmuma procedūru labāks regulējums arī nozīmēs mūsu procedūru un 
mūsu dialoga uzlabošanu, tāpat tas nozīmēs uz pārskatāmību balstītas savstarpējas uzticēšanās 
atmosfēras veidošanu. Es ticu, ka šīs sēdes ir labs veids, kā panākt, lai jautājums izkustas no 
vietas; un, kā jau minēju, es vēlos, lai starp mums izveidotos laba sadarbība, ceru ar jums 
tikties divpusēji un ceru, ka mani aicinās gan uz Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
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komitejas sēdēm, gan uz Kultūras un izglītības komitejas sēdēm. Es ticu, ka tiklīdz būsim to 
panākuši, uzlabosies brīva informācijas aprite mūsu starpā.

Ar politiku saistīti jautājumi

4. Nosauciet trīs galvenās prioritātes, kuras papildus citiem pienākumiem plānojat 
pildīt Jūsu atbildības jomā, attiecīgā gadījumā ņemot vērā finanšu, ekonomikas un 
sociālo krīzi un problēmas, kas saistītas ar ilgtspējīgu attīstību.

Informācijas un sakaru tehnoloģijas (IST) nu izplatās visā mūsu sabiedrībā, ir daudz 
Komisijas stratēģiju, kuras labvēlīgi ietekmēs minēto tehnoloģiju pilnveidošanos — no 
struktūrfondiem un lauku attīstības fondiem līdz vienotajam tirgum un patērētāju aizsardzības 
direktīvām. Mana prioritāte ir izstrādāt un ieviest Eiropas Digitalizācijas programmu, kas 
palīdzētu sasniegt ES 2020 redzējumu1 un kuras uzmanības centrā ir patērētāji un iedzīvotāji. 
Esmu iecerējusi Eiropas Digitalizācijas programmu izstrādāt ciešā sadarbībā ar Eiropas 
Parlamentu un Padomi, kā arī ar Komisijas kolēģiem. Manis patlaban izvirzītās prioritātes ir 
šādas: i) izveidot ātrdarbīgus nākamās paaudzes tīklus; ii) radīt reālu vienoto tirgu tiešsaistē; 
iii) nodrošināt to, ka visi iedzīvotāji kļūst informācijas sabiedrības locekļiem un iv) radīt 
labāku un mērķtiecīgāku atbalstu IST pētniecībai un inovācijām. Inovāciju virzību ietekmē 
gan iedzīvotāji, gan uzņēmumi— lieli un mazi, pieredzes bagātie un jaunienācēji, vadošie un 
arīdzan izaugsmes sākumā atrodošies.

i. Ātrdarbīgu nākamās paaudzes tīklu izveide
Eiropas konkurētspējas galvenais elements ir plaši pieejams ātrdarbīgs pieslēgums internetam.
Komisija ir apņēmusies turpināt pilnveidot Eiropas platjoslas pakalpojumu stratēģiju, kuras 
pamatā ir konkurence, mobilo un fiksēto tehnoloģiju kombinācija, kā arī publiskā un privātā 
sektora partnerība. Mēs sparīgi centīsimies sasniegt divus cieši saistītus mērķus, proti, 
nodrošināt, to, ka 2013. gadā visiem eiropiešiem ir pieeja platjoslas pamatpakalpojumiem, un 
veicināt strauju un plašu pāreju uz jaunas paaudzes tīkliem nākamajos 5 līdz 10 gados. Pirmie 
soļi publiskā un privātā sektora investīciju veicināšanai jau ir sperti, proti, ir pārskatīts 
telesakaru jomas un valsts atbalsta tiesiskais regulējums, taču mums ir jāturpina novērst 
šķēršļus un radīt stimulus, vienlaikus respektējot tehnoloģiskās neitralitātes principu, tāpat 
jāturpina ieguldīt jaunos pakalpojumos un pasaules līmeņa infrastruktūrā, kas Eiropai ir 
vajadzīga.

ii. Reāls vienotais tirgus tiešsaistē
E-ekonomikai ir milzīgs ekonomiskais potenciāls, taču juridisku un regulatīvu šķēršļu dēļ 
individuālie patērētāji un uzņēmumi pārlieku reti iesaistās tiešsaistes pārrobežu darījumos. 
Iepriekšējos 18 mēnešos esmu vadījusi vairākas vienprātību veidojošas sanāksmes, kurās 
apspriedām uzņēmējdarbību tiešsaistē. Sanāksmju dalībnieki vienojās izstrādāt jaunas 
licencēšanas platformas un multiteritoriālas licences, kā arī izveidot kopēju sistēmu, kurā 
apmainītos ar informāciju par īpašumtiesībām, savukārt atsevišķi dalībnieki (piemēram, Apple
un Amazon) apņēmās paplašināt to pakalpojumu ģeogrāfisko aptvērumu Eiropas Savienībā. 

                                               
1 Apspriešanās par topošo ES stratēģiju 2020. gadam, COM(2009) 647, 2009. gada 24. novembris.
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Tomēr vēl ir daudz jādara, lai risinātu visdažādākos jautājumus, sākot ar digitālā satura 
nodrošināšanu un beidzot ar patērētāju lielāku paļāvību uz elektroniskajiem maksājumiem un 
līgumtiesībām. Es vēlos ciešā sadarbībā ar kolēģiem nodrošināt to, ka Komisija ir noderīga 
tādu praktisku, samērīgu un novatoru risinājumu izstrādē, kas radītu īstenu ES ekonomiku 
tiešsaistē.

iii. Visu iedzīvotāju iekļaušanās informācijas sabiedrībā
Mums ir jāpaaugstina publiskajā un privātajā sektorā sniegto tiešsaistes pakalpojumu (piem., 
e-veselības, e-pārvaldes, e-iekļaušanas) kvalitāte. Lai to panāktu, mums ir vajadzīgi darboties 
spējīgi IST standarti, kas jo īpaši veicina sadarbspējīgus risinājumus. Tāpat mums 
jānodrošina, lai jaunās tehnoloģijas būtu drošas un neapdraudētu privātumu un lai tīkli būtu 
uzticami un elastīgi, atvērti un neitrāli. Visi eiropieši — tostarp, protams, mūsu jaunā 
paaudze — ir jāinformē par to tiesībām un pienākumiem internetā. Būs jādarbojas enerģiskāk, 
lai internetu padarītu drošāku, piemēram, risinot vardarbīgu videospēļu jautājumu, tāpat būs 
jāpieliek vairāk pūliņu, lai vairotu zināšanas par plašsaziņas līdzekļiem. Mums arī turpmāk 
jācenšas mazināt mūsu sabiedrību šķeļošo digitālo plaisu, lai aizsargātu ievainojamākas 
grupas, piemēram, mazturīgos, gados vecus ļaudis un nenodarbināto jaunatni, un mums ir 
nemitīgi jāvairo IST labvēlīgā ietekme, ko tā nes ilgspējīgai digitālajai ekonomikai.

iv. Lielāks un mērķtiecīgāks atbalsts IST pētniecībai un inovācijām
Eiropā pētniecība un inovācijas joprojām ir sadrumstalotas, un mūsu nacionālie pētniecības un 
izglītības tīkli ir pārlieku maz attīstīti; šo divu aspektu kombinācija apdraud mūsu globālo 
konkurētspēju. Esmu pārliecināta, ka IST pētniecība un inovācijas ir izšķirīgs aspekts, lai 
atrisinātu vairākas no Eiropas lielākajām problēmām, kas sniedzas no tādas ekonomikas 
izveides, kurai raksturīgs zems oglekļa dioksīda emisiju līmenis, līdz pat rūpēm par 
sabiedrības vecākā gadagājuma ļaudīm; šiem jautājumiem ir jākļūst par daudzu mūsu 
nākotnes politikas iniciatīvu galveno prioritāti. Mums ir jārada labāki apstākļi privātā sektora 
investīcijām IST pētniecībā un izstrādē un jāstiprina un jāveicina publiskā sektora atbalsta 
koordinēšana. Lai atbalstītu jaunos Eiropas talantus, MVU un inovatīviem jaunajiem 
uzņēmumiem ir jāspēj saņemt mūsu finansējumu pētniecībai. Es cieši uzraudzīšu, kā tiek 
pārvaldīts budžets, kas IST iedalīts Pētniecības un izstrādes pamatprogrammā, Konkurences 
un jauninājumu programmā un citos finanšu instrumentos, kuri atrodas manā pārziņā. Esmu 
arī iecerējusi aktīvi piedalīties nākamā finanšu plāna izstrādē, ar ko IST iedala budžetu  
8. pamatprogrammā un programmā, kura sekos pašreizējai Konkurētspējas un jauninājumu 
programmai. Es arī pārskatīšu Kopīgo tehnoloģiju iniciatīvu (Artemis un ENIAC) darbību un 
būšu gatava Publiskā un privātā sektora partnerībām IST jomā.

5. Kādus konkrētus normatīvus un nenormatīvus priekšlikumus plānojat iesniegt un 
kāds ir plānotais to iesniegšanas grafiks? Kādas īpašas saistības varat uzņemties, jo 
īpaši attiecībā uz komiteju prioritātēm un šai anketai pievienotajām prasībām, kas 
skar Jūsu atbildības jomu? Kā Jūs personiski nodrošināsiet, lai likumdošanas 
priekšlikumi būtu kvalitatīvi?

Mana pilnvaru perioda pirmajos sešos mēnešos es izstrādāšu iniciatīvas, kuras veidos Digitālo 
programmu. Minētās programmas mērķis ir popularizēt integrētas IST politikas sistēmu, 
risinot gan piegādes, gan pieprasījuma jautājumus digitālo pakalpojumu, produktu un satura 
jomā un nodrošinot to, ka Eiropa saglabā tās pozīciju tehnoloģiskajā avangardā. Es arī 
izpētīšu, kā veicināt ātrdarbīgu fiksēto un mobilo interneta tīklu un koordinētas 
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radiofrekvenču spektra politikas izveidošanu un ieviešanu ES. Esmu ceru, ka saņemšu 
vajadzīgo atbalstu no Eiropas Parlamenta, Eiropadomes 2010. gada pavasara sanāksmes un 
telesakaru ministru neoficiālās tikšanās, kas aprīlī notiks Granadā, kā arī no nozares 
pārstāvjiem un pilsoniskās sabiedrības. Es sagaidu, ka ar pabeigto Digitalizācijas programmu 
iepazīstinās 2010. gada vasarā.

Domāju, ka esam vienisprātis par to, ka ES pieņem tiesību aktus tikai pēc tam, kad 
sabiedriska apspriešana ir apliecinājusi, ka ir vajadzīgs un ir samērīgi rīkoties Eiropas līmenī 
un ka rīcība Eiropas līmenī iepriekš izklāstītos mērķus var sasniegt ar viszemākajām 
izmaksām. Priekšsēdētājs Barrozu piešķir lielu nozīmi “lietpratīgiem” tiesību aktiem un tam, 
ka Komisija rūpīgi un sistemātiski novērtē ne tikai tās izdevumu programmas, bet arī tās 
izstrādātos tiesību aktu priekšlikumus un spēkā esošo tiesību aktu īstenošanu. Esmu iecerējusi 
Digitalizācijas programmu īstenot, izmantojot gan normatīvas, gan nenormatīvas iniciatīvas 
šādās trīs jomās: i) ātrdarbīgu nākamās paaudzes tīklu izveide; ii) Eiropas digitālais saturs un 
iii) digitālā dzīvesziņa.

i. Ātrdarbīgu nākamās paaudzes tīklu izveide
Lai vēl vairāk veicinātu ātrdarbīgu tīklu ieviešanu, šogad Komisija nāks klajā arī ar Ieteikumu 
par regulētu piekļuvi nākamās paaudzes piekļuves tīkliem. Mēs arī nekavējoties rīkosimies, 
lai izveidotu Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi (ETRG).

Komisija 2010. gadā sāks plašu sabiedrisku apspriešanu jautājumā par pienākumiem, kas 
saistīti ar universālo pakalpojumu. Es ceru uz aktīvu Eiropas Parlamenta iesaistīšanos šajās 
debatēs, kas veidos pamatu Komisijas paziņojumam, kuram savukārt vajadzības gadījumā 
2010. gada beigās sekos tiesību akta priekšlikums.

Komisija aktīvi aicina dalībvalstis līdz 2012. gada janvārim pabeigt pāreju uz digitālajām 
tehnoloģijām un atvērt 800 MHz frekvenču joslu turpmākai bezvadu sakaru pakalpojumu 
izstrādei. Es uzskatu, ka Eiropai ir pilnībā jāizmanto iespēja, ko paver radiofrekvenču spektra 
pārdale, un ka koordinētas pieejas pieņemšana būs vērtīgs ieguldījums ekonomikas 
atveseļošanā. Tāpat es uzskatu, ka vērienīgas radiofrekvenču spektra politikas izstrāde Eiropā 
radīs labvēlīgus apstākļus, lai rastos plašs jaunu pakalpojumu, tostarp mobilo platjoslas 
pakalpojumu klāsts.

Eiropas Parlaments un Padome pieņems radiofrekvenču politikas daudzgadu programmu, kas 
veidos stratēģisko virzienu radiofrekvenču spektra izmantojumam Eiropā. Esmu apņēmusies 
piedalīties pirmajā Radiofrekvenču samitā ar Eiropas Parlamentu; uzskatu, ka šis forums lieti 
noderēs dziļākai diskusijai par mūsu turpmākajām prioritātēm.

ii. Eiropas digitālā satura politikas izstrāde
Viens no pirmajiem uzdevumiem, kam vēlos pievērsties, ir īstena vienotā tirgus izveide 
digitālajam saturam un Eiropas kultūras mantojuma digitalizācijas veicināšana. Tam būs 
vajadzīgi koordinēti pasākumi Komisijā un citās iestādēs, lai novērstu pašreizējo ES tirgus 
sadrumstalotību. Es rūpīgi izpētīšu licencēšanas noteikumus, ar ko atļauj piekļūt saturam, jo 
īpaši vairs neizdotiem un nezināmu autoru darbiem, un Eiropas Digitālās bibliotēkas 
(Europeana) ilgtspējīgas bāzes izveidei un vērienīgai kultūras darbu digitalizācijai Eiropā. 
Ciešā sadarbībā ar iekšējā tirgus komisāru es rūpēšos par to, lai tiek sasniegti Komisijas mērķi 
— izveidot labvēlīgus apstākļus tam, lai tiešsaistes satura piedāvājums būtu uzticības cienīgs, 
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konkurētspējīgs un pieejams visā Eiropā. Tajā pašā laikā ir jārūpējas par tiešsaistes satura 
nodrošinātāju intelektuālā īpašuma tiesību pienācīgu aizsardzību, lai apturētu satura 
nelikumīgu lejupielādi, kuras apjoms aizvien aug.

Komisija meklēs iespēju pagarināt Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA)
pilnvaru termiņu. Tāpat sagaidu, ka iepriekšējā gadā risinātā diskusija par kiberuzbrukumiem 
veidos pamatu priekšlikumiem par tīkla un informācijas drošības sistēmu modernizāciju un 
uzlabošanu Eiropas mērogā. Tāpat mēs plānojam sniegt ziņojumu par Audiovizuālo un 
plašsaziņas pakalpojumu direktīvu, kā arī pārskatīt Direktīvu par valsts sektora informāciju un 
novērtēt vajadzību pēc turpmākiem pasākumiem saistībā ar Eiropas Videospēļu klasifikācijas 
sistēmu.

iii. Digitālās dzīvesziņas politikas izstrāde
Īpašu uzmanību es veltīšu Eiropas devumam kvalitatīvu atvērto IST standartu izveidei. 
Komisija vēl pirms 2010. gada beigām sniegs ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par 
tīkla neitralitāti un par telesakaru nozares dokumentu paketes jauno noteikumu izraudzīšanos 
par jauno izejas punktu.

Eiropas iedzīvotājiem no digitālajiem pakalpojumiem labums ir jāgūst arī tad, kad tie izmanto 
tiesības uz brīvu pārvietošanos. Komisija jūnijā publicēs starpposma ziņojumu par 
Viesabonēšanas regulu, kam sekos pilns pārskats. Ar lielu interesi es sekošu līdzi 
viesabonēšanas maksas izmaiņām Eiropā un es ceru, ka sagaidīšu krietni zemākas 
mazumtirdzniecības cenas par datu pārraides viesabonēšanu un ka rēķini vairs nesagādās 
nepatīkamus pārsteigumus.

Ar personas datu aizsardzību saistītās problēmas kļūst lielākas līdz ar jaunu tehnoloģiju 
rašanos. Es plānoju ar komisāri Redingu strādāt pie Vispārējā datu aizsardzības direktīvas 
publiskās apspriešanas rezultātu novērtēšanas. Tāpat Komisija rūpīgi novēros līdz
2011. gadam transponējamo jauno privātuma noteikumu efektīvu izpildi. Ciešā sadarbībā ar 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju es esmu iecerējusi uzņemties aktīvu lomu jautājumā 
par pārkāpuma paziņošanu.

Galvenie rīcības virzieni ir arī šādi: turpinājums e-pārvaldības, e-iekļaušanas un e-veselības 
rīcības plānam un ministru deklarācijām. Tāpat es apsvēršu priekšlikumu regulai par 
automobiļu drošības sistēmu eCall un priekšlikumu par mūsu politikas “IST 
energoefektivitātei” izstrādi.


