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ODPOWIEDZI KANDYDATA NA KOMISARZA

NA PYTANIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Neelie KROES

(agenda cyfrowa)

Ogólne kompetencje, zaangażowanie w sprawę europejską, niezależność osobista

1. Jakie aspekty Pani kwalifikacji i doświadczenia mają szczególne znaczenie dla 
bycia komisarzem i promowania ogólnego interesu europejskiego, zwłaszcza w 
obszarze, za który byłaby Pani odpowiedzialna? Co skłania Panią do ubiegania się 
to o stanowisko? W jaki sposób może Pani wykazać przed Parlamentem 
Europejskim swoją niezależność oraz zapewnić, że wszelka działalność 
prowadzona w przeszłości, w chwili obecnej oraz w przyszłości nie będzie 
poddawać w wątpliwość sprawowanych przez Panią obowiązków w Komisji?

Cieszę się, że zostałam wybrana na drugą kadencję komisarza europejskiego. Jestem 
ekonomistką z wykształcenia, więc zwykle myślę w kategoriach efektywności i dobrobytu 
oraz poszukiwania zdroworozsądkowych rozwiązań. Te podstawowe zasady, a także poczucie 
obowiązku publicznego i determinacja, okazały się bezcenne podczas mojej kariery 
zawodowej zarówno w biznesie, jak i w polityce.

Przez dwanaście lat sprawowałam urząd wiceministra, a następnie ministra transportu, robót 
publicznych i telekomunikacji w rządzie Niderlandów. W tym okresie byłam odpowiedzialna 
m.in. za prywatyzację sektora pocztowego i sektora telekomunikacji w Niderlandach, więc 
kiedy w 2004 r. przewodniczący José Manuel Barroso mianował mnie komisarzem ds. 
konkurencji kwestie liberalizacji i regulacji rynku nie były mi obce. 

Pełniąc moje obecne stanowisko miałam okazję zobaczyć jak konkurencja i regulacja muszą 
czasami współistnieć, aby zapewnić skuteczność przydziału środków z korzyścią zarówno dla 
konsumentów, jak i przedsiębiorstw. Zdobyłam bogate doświadczenie z zakresu sektorów 
przemysłu charakteryzujących się dużym stopniem regulacji, w szczególności technologii 
informacyjno-komunikacyjnych.

Dzięki badaniom zachowań zasiedziałych operatorów telekomunikacyjnych, producentów 
oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz decyzjom w ich sprawie lepiej zrozumiałam 
rolę, jaką UE powinna w tych sektorach pełnić teraz i w przyszłości. Celem naszym obecnych 
działań jest dokonanie liberalizacji sieci i pobudzanie konkurencji poprzez zachęcanie do 
wchodzenia na rynek. Myślimy jednak również o przyszłości, wspierając rozwój dostępu 
nowej generacji i tworząc ramy pomocy państwa na potrzeby promowania szybkiej łączności 
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szerokopasmowej nowej generacji. Byłam współodpowiedzialna za doradzanie organom 
państw członkowskich w kwestiach związanych z regulacją rynków telekomunikacyjnych 
zgodnie z ramową dyrektywą i cieszę się z przejęcia wyłącznej odpowiedzialności za tę 
kwestię w Komisji następnej kadencji.

Musiałam się również wiele nauczyć o nowych technologiach i dostępnych środkach 
dystrybucji, a także zmierzyć się z otwartymi standardami i wyzwaniami dotyczącymi 
interoperacyjności, potrzebą zapewnienia odpowiedniej ochrony treści internetowych, a także 
szeregiem dostępnych przeglądarek internetowych.

Jako komisarz ds. konkurencji dużo wysiłku włożyłam w przybliżenie polityki UE do jej 
obywateli. Nie unikałam konfrontacji z dużymi przedsiębiorstwami i nieustannie wspierałam 
interesy konsumentów. To właśnie konsumenci stanowią centralny punkt mojej polityki. 

Jestem przekonana, że jednolity rynek jest największym osiągnięciem Europy. Jest on nie 
tylko narzędziem do osiągnięcia trwałego pokoju, ale także stabilności i wzrostu 
gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy w kontekście światowego kryzysu gospodarczo-
finansowego. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie jednolitego rynku, musimy 
powiedzieć „nie” protekcjonizmowi, który może prowadzić do podziału tego rynku wzdłuż 
granic państwowych, a „tak” zliberalizowanym sektorom przemysłu, które zapewniają 
konsumentom maksymalne korzyści w oparciu o równe reguły gry.

Publicznie zobowiązuję się do działania w sposób niezależny, kierując się najlepszym 
interesem wszystkich Europejczyków, zgodnie z obowiązkami i normami etycznymi 
przewidzianymi w Traktacie oraz w Kodeksie postępowania komisarzy. Nie będę 
przyjmować poleceń od żadnego rządu ani jakiegokolwiek innego organu, podobnie jak 
podczas mojej poprzedniej kadencji. Szczególna odpowiedzialność, która jest nieuchronnie 
związana z objęciem stanowiska publicznego, sprawia, że podstawowego znaczenia nabierają 
skuteczne strategie zarządzania konfliktami interesów. Wypełniłam nowe oświadczenie o 
braku konfliktu interesów, które zostanie udostępnione do publicznego wglądu. Zobowiązuję 
się do informowania przewodniczącego José Manuela Barroso o wszelkich sytuacjach, które 
mogą prowadzić do konfliktu interesów z moimi obowiązkami. Podczas mojej poprzedniej 
kadencji zobowiązałam się do niepodejmowania żadnej innej działalności poza moim 
zakresem obowiązków i zobowiązanie to podtrzymuję.

Zarządzanie w zakresie przedmiotu działalności oraz współpraca z Parlamentem 
Europejskim i jego komisjami

2. Jak oceniłaby Pani swoją rolę jako członka kolegium komisarzy? W jakim zakresie 
uznałaby się Pani za osobę odpowiedzialną przed Parlamentem Europejskim za 
podejmowane przez siebie działania oraz za działania podległych Pani 
departamentów?

Rolę komisarza postrzegam na trzech płaszczyznach: w ramach kolegium komisarzy, w 
ramach mojego zespołu, a przede wszystkim na rzecz obywateli Europy, reprezentowanych 
przez Parlament Europejski i Radę. Ogólnie rzecz ujmując, przedmiotem tej roli jest działanie 
w interesie wszystkich zainteresowanych stron.
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Z natury dobrze radzę sobie z pracą zespołową i wypracowywaniem kompromisów, i właśnie 
w taki sposób widzę swoją rolę w kolegium. Podczas podejmowania trudnych decyzji, 
zagrożeniem dla organu kolegialnego jest znalezienie się w sytuacji bez wyjścia. Aby wyjść z 
impasu, musimy najpierw zrozumieć problemy, z jakimi zmagają się nasi współpracownicy, a 
następnie wypracować kreatywne kompromisy, jeśli uważamy, że leży to w najlepiej pojętym 
interesie wszystkich Europejczyków. Jestem zdania, że między innymi dlatego równowaga 
płci w kolegium komisarzy jest tak istotna.

Na co dzień ściśle współpracuję z moim gabinetem i służbami. Podczas sprawowania funkcji 
komisarza ds. konkurencji, dzięki wewnętrznej reorganizacji podjęliśmy niezbędne kroki do 
zwiększenia przejrzystości i usprawnienia komunikacji oraz do poprawy wyników i 
skuteczności DG ds. Konkurencji. Miało to dla mnie szczególnie znaczenie, ponieważ za mój 
przedmiot działalności ponoszę odpowiedzialność polityczną.

Jestem przekonana, że przejrzystość i skuteczna komunikacja stanowią podstawę wszystkich 
prac, które prowadzę w ramach Komisji. Ponoszę odpowiedzialność za moje działania 
zarówno przed posłami do Parlamentu Europejskiego, jak i przed ogółem społeczeństwa. 
Parlament odgrywa kluczową rolę w obronie demokracji w Europie oraz w reprezentowaniu 
ogólnych interesów wszystkich Europejczyków. To właśnie dlatego musimy nadal ściśle 
współpracować. Z mojej strony zawsze chętnie uczestniczę w spotkaniach komisji 
parlamentarnych, przyjmuję delegacje oraz odpowiadam na ustne i pisemne pytania, zarówno 
w Brukseli, jak i w Strasburgu. Ma to dla mnie ogromne znaczenie i cieszę się, że będę mogła 
prowadzić z Parlamentem Europejskim konstruktywny dialog polityczny oraz współpracować 
w ramach procedury współdecyzji, która nawet przed traktatem lizbońskim miała 
zastosowanie do większości aktów prawnych w dziedzinie agendy cyfrowej.

Ponadto, dzięki regularnym konferencjom prasowym i wywiadom, na bieżąco informuję 
wszystkich o postępach w moich pracach. Oczywiście skuteczna komunikacja ma charakter 
dwustronny i dlatego też chętnie informuję wszystkich o możliwości skontaktowania się ze 
mną za pośrednictwem mojej strony internetowej w razie pytań dotyczących mojej pracy.

3. Jakie konkretne zobowiązania jest Pani gotowa poczynić w zakresie zwiększonej 
przejrzystości, ściślejszej współpracy oraz skutecznych działań podejmowanych w 
związku ze stanowiskami Parlamentu oraz jego wnioskami legislacyjnymi, w tym 
również w świetle wejścia w życie traktatu lizbońskiego? W związku z 
planowanymi inicjatywami lub procedurami w toku, czy jest Pani gotowa 
udostępnić Parlamentowi informacje i dokumenty w równym stopniu, co Radzie?

Wejście w życie traktatu lizbońskiego jest dla mnie krokiem naprzód na drodze do budowy 
demokracji europejskiej. Nowy traktat umożliwia lepszą współpracę międzyinstytucjonalną i 
większą rozliczalność, co umożliwi nam podjęcie wysiłków na rzecz wydajniejszej i 
efektywniejszej Unii Europejskiej bliższej jej obywatelom.

Obecnie – w większym stopniu niż kiedykolwiek przedtem – będziemy mogli, w razie 
potrzeby, korzystać z europejskiego konsensusu politycznego na potrzeby opracowywania 
wniosków legislacyjnych. Komisja będzie mogła ściślej współpracować z Parlamentem w 
szczególności dlatego, że współdecyzja stanie się podstawową procedurą legislacyjną.
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Wiadomo, że aby Parlament mógł w pełni uczestniczyć w procedurze współdecyzji, musi 
otrzymywać informacje o tym samym poziomie co Rada.

Komisja jest w pełni zaangażowana na rzecz lepszych uregulowań prawnych, co dla mnie 
oznacza stanowienie prawa jedynie gdy jego wartość dodana jest oczywista; prawa bardziej 
ukierunkowanego i przyjmowanego w następstwie pełnej konsultacji w poszanowaniu zasad 
proporcjonalności i pomocniczości. Oznacza to również poprawę działań następczych w 
stosunku do tych wniosków, tak abyśmy mogli – zgodnie z porozumieniem ramowym –
przyjąć bardziej całościowe podejście do prawodawstwa.

Wraz z poszerzonym zakresem procedury współdecyzji lepsze uregulowania prawne 
oznaczać będą również udoskonalenie naszych procedur i naszego dialogu, a także 
doprowadzą do wytworzenia atmosfery wzajemnego zaufania w oparciu o przejrzystość.
Jestem przekonana, że przesłuchania te są dobrym sposobem na rozpoczęcie tego procesu; a 
jak już wspomniałam, będę dążyć do wypracowania dobrych stosunków między 
reprezentowanymi przez nas instytucjami i z niecierpliwością czekam na dwustronne 
spotkania i udział w posiedzeniach Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz 
Komisji Kultury i Edukacji. Uważam, że jak tylko to osiągniemy, swobodny przepływ 
informacji między naszym instytucjami się poprawi.

Zagadnienia związane ze strategiami politycznymi

4. Jakie są trzy priorytety, do realizacji, których będzie Pani dążyła w ramach swoich 
kompetencji, biorąc pod uwagę, w uzasadnionych przypadkach, kryzys finansowy, 
gospodarczy i społeczny oraz zagadnienia związane ze zrównoważonym i trwałym 
wzrostem? 

Ponieważ technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) są teraz obecne we wszystkich 
sektorach naszego społeczeństwa, wiele obszarów polityki Komisji – począwszy od funduszy 
strukturalnych i funduszy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich po dyrektywy w sprawie 
jednolitego rynku i konsumentów – będzie odgrywać ważną rolę w ich rozwoju. Priorytetem 
dla mnie jest rozwój i wdrożenie europejskiej agendy cyfrowej, która przyczyni się do 
osiągnięcia strategii „UE 2020”1, i której centralnym punktem są konsumenci i obywatele. 
Zamierzam realizować działania związane z europejską agendą cyfrową w ścisłej współpracy 
z Parlamentem Europejskim i Radą, a także z moimi współpracownikami z Komisji. Moje 
wstępne priorytety są następujące: (i) budowa szybkich sieci przyszłości; (ii) stworzenie 
jednolitego rynku internetowego; (iii) zapewnienie uczestnictwa wszystkich obywateli w 
społeczeństwie informacyjnym; oraz (iv) zapewnienie większej ilości lepiej ukierunkowanych 
środków na rzecz badań i innowacji w dziedzinie TIK. Zarówno obywatele, jak i 
przedsiębiorstwa, niezależnie od ich wielkości ani charakteru (przedsiębiorstwa zasiedziałe 
oraz przedsiębiorstwa rywalizujące z nimi, wiodące przedsiębiorstwa, a także 
przedsiębiorstwa dopiero wchodzące na rynek) powinny mieć swój udział w promowaniu 
innowacyjności.

                                               
1 Konsultacja dotycząca przyszłej strategii „EU 2020”, COM(2009)647 z 24.11.2009 r..
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i. Budowa szybkich sieci przyszłości
Kluczowym elementem konkurencyjności Europy jest powszechny, szybki dostęp do 
Internetu. Komisja jest zaangażowana na rzecz dalszego rozwoju jej europejskiej strategii 
łączności szerokopasmowej opartej na konkurencji, połączeniu technologii mobilnych i 
stacjonarnych oraz partnerstwach publiczno-prywatnych. Będziemy wytrwale dążyć do 
osiągnięcia podwójnego celu, jakim jest zapewnienie wszystkim Europejczykom dostępu do 
podstawowej łączności szerokopasmowej do 2013 r. oraz zachęcanie do szybkiego i 
powszechnego przechodzenia na sieci nowej generacji w następnych 5-10 latach. Dzięki 
zmianie ram prawnych dotyczących telekomunikacji i pomocy państwa podjęto już pierwsze 
kroki na rzecz promowania publicznych i prywatnych inwestycji, ale musimy nadal usuwać 
przeszkody i tworzyć zachęty przy poszanowaniu zasady neutralności technologicznej, oraz 
inwestować w nowe usługi i światowej klasy infrastrukturę, której Europa potrzebuje.

ii. Stworzenie jednolitego rynku internetowego
Gospodarka cyfrowa ma ogromny potencjał gospodarczy, ale zbyt często indywidualni 
konsumenci i przedsiębiorstwa nie przeprowadzają wewnątrzwspólnotowych transakcji 
internetowych z powodu przeszkód prawno-regulacyjnych. W ubiegłych 18 miesiącach 
przewodniczyłam wielu spotkaniom przy okrągłym stole ds. handlu internetowego służącym 
wypracowaniu porozumienia. Uczestnicy okrągłego stołu wyrazili zgodę na opracowanie 
nowych platform licencyjnych i wieloterytorialnych licencji oraz na ustanowienie wspólnych 
ram prawnych dotyczących wymiany informacji na temat praw autorskich, podczas gdy 
niektórzy uczestnicy rynku (np. Apple i Amazon) zobowiązali się do zwiększenia zasięgu 
geograficznego usług świadczonych przez nich w UE. W wielu dziedzinach pozostaje jednak 
wiele do zrobienia, począwszy od dostarczania treści cyfrowych po zwiększenie zaufania 
konsumentów do płatności elektronicznych oraz uświadomienie im, że posiadają prawa 
umowne. W ścisłej współpracy z moimi współpracownikami mam zamiar nadal dążyć do 
tego, by Komisja miała istotne znaczenie w wypracowywaniu praktycznych, 
proporcjonalnych i innowacyjnych rozwiązań, które doprowadzą do stworzenia unijnej 
gospodarki internetowej.

iii. Zapewnienie uczestnictwa wszystkich obywateli w społeczeństwie informacyjnym
Musimy nadal ulepszać jakość usług internetowych zarówno w sektorach publicznych, jak i 
prywatnych (takich e-zdrowie, e-administracja i e-integracja). W tym celu potrzebujemy 
skutecznych standardów TIK promujących w szczególności rozwiązania interoperacyjne. 
Musimy również zapewnić bezpieczeństwo nowych technologii i poszanowanie przez nie 
prywatności, a także stabilność, odporność, otwartość i neutralność sieci. Wszystkich 
Europejczyków – w tym oczywiście młodsze pokolenia – należy zapoznać z ich prawami i 
obowiązkami w Internecie. Będzie to wymagało zdwojonych wysiłków na rzecz 
bezpieczniejszego Internetu, na przykład w zakresie propagujących przemoc gier wideo, oraz 
na rzecz poprawy umiejętności korzystania z mediów. Musimy również kontynuować nasze 
wysiłki w zakresie unikania przepaści cyfrowej w najbardziej narażonych grupach naszych 
społeczeństw, takich jak gospodarstwa domowe o niskich dochodach, starsi obywatele czy 
młodzi bezrobotni, i jednocześnie wspierać pozytywny wpływ TIK na zrównoważoną 
gospodarkę cyfrową.

iv. Zapewnianie większej ilości lepiej ukierunkowanych środków na rzecz badań i 
innowacji w dziedzinie TIK
Problemem europejskich badań i innowacji pozostaje rozdrobnienie, a nasze krajowe sieci 
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badań i edukacji nie są w wystarczającym stopniu rozwinięte, co łącznie stanowi zagrożenie 
dla naszej konkurencyjności na świecie. Jestem głęboko przekonana, że badania i innowacje 
w dziedzinie TIK są kluczem do rozwiązania części najpoważniejszych problemów, z jakimi 
zmaga się Europa – począwszy od rozwoju ekologicznej, niskoemisyjnej gospodarki po 
zajęcie się kwestią starzenia się społeczeństwa – i dlatego powinny być centralnym 
elementem wielu naszych przyszłych inicjatyw politycznych. Musimy stworzyć lepsze 
warunki dla inwestycji prywatnych w badania i rozwój TIK oraz zwiększyć wsparcie 
publiczne i usprawnić jego koordynację. Na potrzeby promowania nowych talentów 
europejskich, MŚP oraz innowacyjne przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność powinny 
mieć dostęp do środków na finansowanie badań jakimi dysponujemy. Będę ściśle nadzorować 
zarządzanie budżetem części TIK programu ramowego w zakresie badań i rozwoju 
technologicznego, programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) i innych 
instrumentów finansowych wchodzących w zakres moich kompetencji. Zamierzam również 
aktywnie uczestniczyć w opracowywaniu następnych perspektyw finansowych dla części TIK 
8PR i programu, który zastąpi obecny CIP. Zajmę się również przeglądem funkcjonowania 
istniejących wspólnych inicjatyw technologicznych (Artemis i ENIAC) oraz przygotowaniem 
do nowych partnerstw publiczno-prywatnych w dziedzinie TIK.

5. Jakie konkretne legislacyjne i nielegislacyjne inicjatywy zamierza Pani przedstawić 
i zgodnie z jakim harmonogramem? Do czego może się Pani konkretnie 
zobowiązać, w szczególności w zakresie priorytetów komisji parlamentarnych oraz 
wniosków dołączonych do niniejszej ankiety, które obejmuje Pani przedmiot 
działalności? W jaki sposób ze swej strony zapewni Pani wysoką jakość projektów 
legislacyjnych?

W pierwszych sześciu miesiącach mojej kadencji opracuję inicjatywy, które wejdą w zakres 
agendy cyfrowej. Celem tej agendy jest promowanie zintegrowanych ram polityki w zakresie 
TIK, podjęcie kwestii zarówno podaży, jak i popytu na usługi, produkty i treści cyfrowe oraz 
zagwarantowanie, że Europa pozostaje w czołówce pod względem technologii. Przyjrzę się 
również sposobom wdrożenia i rozpowszechnienia sieci szybkiego Internetu w UE, zarówno 
stacjonarnego, jak i mobilnego, oraz skoordynowanej polityce widma. Z niecierpliwością 
czekam na wkład Parlamentu Europejskiego, wiosennego szczytu Rady Europejskiej oraz 
kwietniowego nieformalnego spotkania ministrów ds. telekomunikacji w Granadzie, a także 
innych zainteresowanych stron i społeczeństwa obywatelskiego. Spodziewam się, że 
sfinalizowana agenda cyfrowa zostanie przedstawiona latem 2010 r.

W pełni podzielam potrzebę zagwarantowania, że UE stanowi prawo jedynie jeśli konsultacje 
społeczne wykażą, że działania na szczeblu europejskim są konieczne i proporcjonalne oraz 
że mogą one prowadzić do osiągnięcia ww. celów po jak najniższych kosztach dla 
gospodarki. Przewodniczący José Manuel Barroso przywiązuje ogromną wagę do 
„inteligentnego” prawodawstwa oraz do tego, by Komisja uważnie i systematycznie oceniała 
nie tylko programy wydatkowania środków, ale także projekty legislacyjne i wdrażanie 
istniejącego prawodawstwa. Zamierzam wdrożyć agendę cyfrową za pomocą zarówno 
legislacyjnych jak i nielegislacyjnych wniosków w trzech następujących obszarach: (i) 
budowa szybkich sieci przyszłości; (ii) europejskie treści cyfrowe; oraz (iii) obywatelstwo 
cyfrowe.
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i. Budowa szybkich sieci przyszłości
W bieżącym roku Komisja przedstawi również zalecenie w sprawie regulowanego dostępu do 
sieci dostępu następnej generacji w celu dalszego upowszechniania szybkich sieci. 
Podejmiemy również niezwłocznie działania mające na celu powołanie Organu Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC).

W roku 2010 Komisja przeprowadzi również szeroko zakrojone konsultacje społecznie na 
temat kwestii obowiązku świadczenia usługi powszechnej. Z niecierpliwością czekam na 
aktywny udział Parlamentu Europejskiego w tej dyskusji, która będzie stanowić podstawę 
komunikatu Komisji, a następnie – jeśli okaże się to konieczne – wniosków legislacyjnych, 
które przedłożone zostaną do końca 2010 r.

Komisja aktywnie zachęca państwa członkowskie do zakończenia ich przechodzenia na 
technologie cyfrowe do stycznia 2012 r. oraz otwarcia pasma 800 MHz na potrzeby dalszego 
rozwoju usług łączności bezprzewodowej. Jestem przekonana, że Europa musi w pełni 
wykorzystać szansę, jaką jest ponowny przydział widma, a przyjęcie skoordynowanego 
podejścia będzie stanowić cenny wkład w odbudowę gospodarki. Uważam również, że 
opracowanie ambitnej polityki dotyczącej widma w Europie doprowadzi również do 
stworzenia korzystnych warunków do rozwoju szerokiej gamy nowych usług, w 
szczególności mobilnej łączności szerokopasmowej.

Parlament Europejski i Rada przyjmą wieloletni program polityki w zakresie widma, który 
będzie stanowił strategiczne wytyczne dotyczące użytkowania widma w Europie. Z 
niecierpliwością czekam na uczestnictwo w pierwszym szczycie dotyczącym widma z 
udziałem Parlamentu Europejskiego, który według mnie będzie stanowił odpowiednie forum 
do bardziej szczegółowego przedyskutowania naszych przyszłych priorytetów.

ii. Rozwój polityki w sprawie europejskich treści cyfrowych
Jednym z moich pierwszych priorytetów jest skoncentrowanie się na stworzeniu prawdziwie 
jednolitego rynku treści i usprawnienie cyfryzacji dziedzictwa kulturowego Europy. Te 
działania będą wymagały podjęcia przez Komisję skoordynowanych środków we współpracy 
z innymi instytucjami, tak aby wyeliminować obecne rozdrobnienie rynku UE. Zajmę się 
szczegółową analizą przepisów dotyczących licencjonowania, które umożliwiają dostęp do 
treści, szczególnie w odniesieniu do dzieł osieroconych i dzieł, których nakład został 
wyczerpany, oraz na potrzeby stworzenia trwałych podstaw europejskiej biblioteki cyfrowej 
(Europeana) i zakrojonej na szeroką skalę cyfryzacji dzieł kultury w Europie. W ścisłej 
współpracy z komisarzem ds. rynku wewnętrznego przyczynię się do osiągnięcia celu 
Komisji, jakim jest stworzenie korzystnych warunków do rozwoju wiarygodnej, 
konkurencyjnej i ogólnoeuropejskiej oferty treści internetowych. Warunki te obejmować będą 
skuteczną ochronę własności intelektualnej podmiotów oferujących treści internetowe w celu 
ograniczenia fali nielegalnego pobierania plików.

Komisja będzie również dążyć do przedłużenia mandatu Europejskiej Agencji ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA). Oczekuję również, że wyniki ubiegłorocznej 
debaty dotyczącej ataków cybernetycznych będą stanowić podstawę wniosków w sprawie 
modernizacji i zwiększenia bezpieczeństwa sieci i informacji na szczeblu europejskim.
Planujemy również przedłożyć sprawozdanie na temat dyrektywy w sprawie usług 
audiowizualnych i medialnych, a także dokonać przeglądu dyrektywy w sprawie informacji 
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sektora publicznego oraz oceny potrzeby podjęcia dalszych działań w sprawie europejskiego 
systemu klasyfikacji gier wideo.

iii. Rozwój polityki w sprawie obywatelstwa cyfrowego
Szczególną uwagę poświęcę wkładowi Europy w tworzenie wysokiej jakości otwartych 
standardów TIK. Ponadto przed końcem 2010 r. Komisja przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie Ministrów sprawozdanie na temat neutralności sieci, biorąc za punkt 
wyjścia nowe przepisy pakietu telekomunikacyjnego.

Obywatele Europy powinni mieć dostęp do usług cyfrowych również gdy korzystają ze 
swojego prawa do swobodnego przemieszczania się. W czerwcu Komisja opublikuje 
sprawozdanie okresowe na temat rozporządzenia w sprawie roamingu, a następnie dokona 
jego przeglądu. Będę się uważnie przyglądać zmianom cen roamingu w Europie i oczekuję 
znacznego obniżenia cen detalicznych za transmisję danych w roamingu oraz 
wyeliminowania nieprzyjemnych niespodzianek z rachunkami.

Wraz z rozwojem nowych technologii coraz większego znaczenia nabiera ochrona danych 
osobowych. Z niecierpliwością czekam na współpracę z komisarz Viviane Reding w zakresie 
oceny wyników konsultacji społecznych na temat ogólnej dyrektywy o ochronie danych.
Komisja będzie również ściśle monitorować skuteczne egzekwowanie nowych przepisów 
dotyczących prywatności, których termin transpozycji upływa w 2011 r. Zamierzam również, 
w ścisłej współpracy z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, zająć proaktywną postawę 
w odniesieniu do kwestii zgłaszania naruszeń.

Dalsze kluczowe działania obejmują: działania następcze w odniesieniu do planów działania 
w zakresie e-administracji, e-integracji i e-zdrowia oraz deklaracji ministerialnych. Zajmę się 
również przeglądem wniosków dotyczących rozporządzenia w sprawie systemu 
bezpieczeństwa na drogach „eCall” oraz rozwoju polityki w sprawie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych na rzecz efektywności energetycznej.


