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Competență generală, angajament european și independență personală

1. Ce aspecte ale experienței și calificării dumneavoastră personale sunt deosebit de 
relevante din perspectiva de a deveni comisar și de a promova interesele generale 
europene, îndeosebi în domeniul de care ar urma să fiți responsabilă? Ce anume vă 
motivează? Ce garanții de independență sunteți în măsură să oferiți Parlamentului 
European și cum veți proceda pentru a vă asigura că niciuna dintre activitățile 
dumneavoastră trecute, actuale sau viitoare nu ar putea pune sub semnul 
întrebării îndeplinirea sarcinilor dumneavoastră în cadrul Comisiei?

Sunt încântată că am fost desemnată pentru un al doilea mandat în calitate de comisar 
european. Fiind economist de formație, am tendința de a gândi în termeni de eficiență și 
bunăstare și de a găsi soluții de bun simț. Aceste principii fundamentale, alături de simțul 
datoriei publice și de hotărârea care mă caracterizează s-au dovedit extrem de utile de-a 
lungul carierei mele în afaceri și în politică.

Timp de 12 ani am fost, pe rând, vice-ministru și ministru al transporturilor, lucrărilor publice 
și telecomunicațiilor în cadrul guvernului olandez. În această perioadă am fost responsabilă, 
de exemplu, de privatizarea sectoarelor olandeze ale poștei și telecomunicațiilor, drept care 
liberalizarea și reglementarea piețelor nu erau o noutate pentru mine în momentul în care 
președintele Barroso m-a nominalizat în funcția de comisar responsabil de concurență în 
2004.

Din poziția pe care o ocup în prezent, am văzut cum concurența și reglementarea trebuie să 
coexiste câteodată pentru a asigura repartizarea eficientă a resurselor în beneficiul 
consumatorilor și al firmelor. Am acumulat multă experiență în domeniul sectoarelor 
reglementate, în special în cel al tehnologiilor informației și comunicațiilor.

Prin intermediul cercetărilor efectuate și al deciziilor luate în ceea ce privește comportamentul 
operatorilor de telecomunicații tradiționali și al producătorilor de echipamente și programe 
informatice, am reușit să înțeleg în profunzime rolul prezent și viitor care revine Uniunii 
Europene în aceste sectoare. Chiar dacă astăzi acțiunile noastre urmăresc să facă din 
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liberalizarea rețelelor o realitate și să stimuleze concurența încurajând accesul la piețe, ne 
gândim și la ziua de mâine sprijinind dezvoltarea rețelelor de acces de generație următoare și 
creând un cadru de ajutoare de stat destinate promovării următoarei generații de bandă largă 
de mare viteză. Am oferit alături de alții consultanță autorităților statelor membre în domeniul 
reglementării piețelor de telecomunicații în conformitate cu directiva-cadru și sunt 
nerăbdătoare să îmi asum această responsabilitate în totalitate în noua Comisie.

Totodată, a trebuit să învăț multe despre tehnologiile în curs de dezvoltare și despre 
mijloacele de distribuție disponibile. M-am confruntat cu standardele deschise și cu 
provocările interoperabilității, cu nevoia de a asigura o protecție adecvată conținutului online, 
precum și cu întreaga gamă de browsere de internet disponibile!

În calitate de comisar pentru concurență, am depus eforturi susținute pentru a aduce politicile 
UE mai aproape de cetățenii săi. Nu m-am intimidat în fața marilor companii și am luptat 
mereu pentru interesele consumatorilor. Consumatorii au reprezentat de altfel punctul central 
al agendei mele politice.

Consider că piața unică este giuvaerul Europei. Prin intermediul ei se asigură nu numai o pace 
îndelungată, ci și stabilitate economică, creștere și locuri de muncă, chiar și în contextul crizei 
economice și financiare mondiale. Pentru a o face să prospere, trebuie să luptăm împotriva 
protecționismului care ar putea fragmenta această piață unică de-a lungul frontierelor 
naționale și să promovăm liberalizarea industriilor care maximizează bunăstarea 
consumatorilor în condiții echitabile de concurență.

Îmi iau angajamentul public să îmi desfășor activitatea în mod independent și în interesul 
tuturor europenilor, în conformitate cu obligațiile și standardele etice prevăzute în tratat și în 
Codul de conduită al comisarilor. Nu voi accepta instrucțiuni din partea niciunui guvern sau a 
altui organism, cum de altfel am demonstrat și în precedentul meu mandat. Responsabilitățile 
speciale inerente acceptării unei funcții publice conferă un rol esențial strategiilor eficiente de 
gestionare a conflictelor de interese. Am completat o nouă declarație de interese care va fi 
disponibilă publicului spre consultare. Mă angajez să îl informez pe președintele Barroso în 
privința oricărei situații care ar putea conduce la un conflict de interese cu sarcinile care îmi 
vor reveni. În timpul ultimului meu mandat, mi-am asumat angajamentul de a nu desfășura 
alte activități profesionale în afara portofoliului meu, angajament pe care îl păstrez în
continuare.

Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European și cu comisiile sale

2. Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membră în Colegiul comisarilor? În 
ce sens v-ați considera răspunzătoare în fața Parlamentului pentru propriile
acțiuni și pentru acelea ale serviciilor dumneavoastră?

În calitate de comisar, consider că am un rol tripartit: în cadrul colegiului; în cadrul echipei 
mele; și, cel mai important, în slujba cetățenilor Europei, reprezentați de Parlamentul 
European și de Consiliu. Per ansamblu, aceasta este o funcție aflată în slujba tuturor părților 
interesate care prezintă relevanță.

Lucrez foarte bine în echipă, sunt conciliatoare din fire și astfel îmi și imaginez rolul în cadrul 
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colegiului. Atunci când un organism colectiv trebuie să ia decizii dificile există riscul de 
blocaj. Pentru a ieși dintr-un astfel de blocaj, trebuie mai întâi să înțelegem dificultățile cu 
care se confruntă colegii noștri și abia apoi să căutăm soluții creative de compromis, atunci 
când considerăm că acest lucru este spre binele tuturor europenilor. În opinia mea, acesta este 
și motivul pentru care echilibrul dintre numărul de femei și bărbați din colegiul comisarilor 
este atât de important.

Zi de zi lucrez în strânsă legătură cu cabinetul meu și cu serviciile aflate în subordinea mea. În 
timpul mandatului de comisar pentru concurență, am luat împreună măsurile de restructurare 
internă necesare pentru a crește transparența și comunicarea și pentru a îmbunătăți rezultatele 
obținute și eficiența Direcției Generale Concurență. Acest lucru a fost deosebit de important 
pentru mine, deoarece sunt responsabilă politic de portofoliul meu.

Consider că transparența și buna comunicare sunt componente cheie ale tuturor activităților pe 
care le desfășor în cadrul Comisiei. Sunt responsabilă pentru acțiunile mele atât în fața 
dumneavoastră ca membri ai Parlamentului European, cât și în fața publicului în general. 
Parlamentul joacă un rol esențial în garantarea democrației și în reprezentarea interesului 
general al tuturor europenilor. De aceea este necesar să continuăm să colaborăm strâns. În 
ceea ce mă privește, sunt întotdeauna disponibilă să particip la întâlnirile comisiilor, să 
primesc delegații și să răspund întrebărilor scrise și orale, atât la Bruxelles, cât și la 
Strasbourg. Țin foarte mult la toate acestea și aștept cu interes să purtăm un dialog politic 
constructiv și să conlucrăm în cadrul procedurii de codecizie care, chiar și înainte de Tratatul 
de la Lisabona, se aplica majorității textelor legislative din portofoliul Agendei digitale.

În plus, obișnuiesc să țin pe toată lumea la curent cu rezultatele activității mele, prin 
conferințe de presă și interviuri periodice. Comunicarea eficace este, în mod evident, un 
proces bidirecțional, drept care îmi face întotdeauna plăcere să informez oamenii că mă pot 
contacta prin intermediul site-ului meu web atunci când au orice întrebări legate de activitatea 
pe care o desfășor.

3. Ce angajamente specifice sunteți pregătită să vă asumați în termeni de 
transparență sporită, cooperare mai intensă și luare efectivă în considerare a 
pozițiilor și cererilor Parlamentului în materie de inițiative legislative, inclusiv în 
lumina intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona? În ceea ce privește 
inițiativele prevăzute sau procedurile în curs, sunteți dispusă să oferiți informații și 
documente Parlamentului în aceeaşi măsură ca și Consiliului?

Din punctul meu de vedere, intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona este un pas înainte 
pentru democrația europeană. Acesta face posibilă o mai bună cooperare interinstituțională și 
o mai mare răspundere, ceea ce ne va ajuta să lucrăm împreună pentru îmbunătățirea eficienței 
și eficacității unei Uniuni Europene aflate mai aproape de cetățenii ei.

Acum mai mult decât oricând, vom putea folosi consensul politic european pentru a elabora 
inițiative legislative acolo unde acest lucru este necesar. Comisia va putea colabora mult mai 
strâns cu dumneavoastră, în special pentru că procedura legislativă predominantă va fi 
codecizia. Este de la sine înțeles că, pentru a participa plenar la procedura de codecizie, este 
esențial să fiți la fel de informați ca și Consiliul.
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Comisia se dedică în întregime îmbunătățirii legiferării, ceea ce pentru mine înseamnă o 
legislație mai bine direcționată, adoptată doar în cazurile în care valoarea sa adăugată este 
indiscutabilă și după consultarea tuturor părților interesate, cu respectarea principiilor 
proporționalității și subsidiarității. O mai bună legiferare înseamnă și ameliorarea acțiunilor 
subsecvente inițiativelor, astfel încât să putem aborda legislația dintr-o perspectivă mai 
completă, în conformitate cu acordul-cadru; odată cu consolidarea codeciziei, ea va însemna 
și îmbunătățirea procedurilor și a dialogului nostru și cultivarea unei atmosfere de încredere 
reciprocă bazată pe transparență.

Consider că aceste audieri sunt o bună modalitate de a pune lucrurile în mișcare în acest sens 
și, după cum am menționat, țin să stabilim relații bune de lucru și aștept cu interes să ne 
întâlnim bilateral și să particip la reuniunile Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și 
ale Comisiei pentru cultură și educație. Sunt convinsă că, odată ce realizăm aceste lucruri, 
informația va circula mult mai ușor între noi.

Întrebări legate de politică

4. Care sunt cele trei mari priorități asupra cărora intenționați să vă axați în cadrul 
portofoliului ce vă este propus, ținând seama, acolo unde este cazul, de criza 
financiară, economică și socială și de preocupările legate de dezvoltarea durabilă?

În ziua de astăzi, tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) sunt prezente în toate 
sectoarele societății noastre și, din acest motiv, multe dintre politicile Comisiei vor avea un 
rol pozitiv în dezvoltarea lor – de la fondurile structurale și de dezvoltare rurală la directivele 
adresate pieței unice și consumatorilor. Prioritatea mea este elaborarea și implementarea unei 
Agende digitale europene care să contribuie la concretizarea viziunii UE 20201 și care să se 
axeze pe interesele consumatorilor și ale cetățenilor. Intenționez să elaborez Agenda digitală 
europeană în strânsă colaborare cu Parlamentul European și cu Consiliul, precum și cu colegii 
mei din cadrul Comisiei. Primele mele priorități sunt: (i) construirea rețelelor de mare viteză 
ale viitorului; (ii) transformarea pieței unice online în realitate; (iii) asigurarea participării 
tuturor cetățenilor în cadrul societății informaționale; și (iv) generarea unui sprijin mai mare și 
mai bine direcționat pentru cercetarea și inovarea în domeniul TIC. Atât cetățenii, cât și 
reprezentanții sectorului au un rol de jucat în stimularea inovării, indiferent de dimensiunea 
lor ori de poziția și vechimea pe piață.

i. Construirea rețelelor de mare viteză ale viitorului
Un element cheie pentru competitivitatea Europei este accesul, pe scară largă, la internet de 
mare viteză. Comisia este hotărâtă să continue dezvoltarea strategiei sale europene pentru 
banda largă, care se bazează pe concurență, pe un amestec de tehnologii mobile și fixe și pe 
parteneriate public-privat. Vom urmări cu fermitate obiectivele paralele de a acorda tuturor 
europenilor acces la servicii de bandă largă clasice până în 2013 și de a stimula trecerea 
rapidă și pe scară largă la rețele de nouă generație în următorii 5-10 ani. Prin revizuirea 
cadrului de reglementare al telecomunicațiilor și prin intermediul cadrului pentru ajutoarele de 
stat, au fost făcuți primii pași în direcția promovării investițiilor publice și private, însă trebuie 
să continuăm să îndepărtăm obstacolele și să creăm stimulente pentru investițiile în noile 

                                               
1 Consultare privind viitoarea strategie „UE 2020”, COM (2009)647, 24 noiembrie 2009.
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servicii și în infrastructura de clasă mondială de care are nevoie Europa, respectând totodată 
principiul neutralității tehnologice.

ii. Transformarea pieței unice online în realitate
Economia electronică are un imens potențial economic, însă consumatorii și companiile 
efectuează mult prea rar tranzacții online între statele membre din cauza barierelor juridice și 
de reglementare. În ultimele 18 luni, am prezidat o serie de mese rotunde care au urmărit 
stabilirea unui consens în privința comerțului online. Participanții la acestea au convenit să 
creeze noi platforme de acordare a licențelor și licențe multiteritoriale și să stabilească un 
cadru comun pentru schimbul de informații cu privire la proprietatea asupra drepturilor; unii 
dintre participanți (Apple și Amazon, de exemplu) s-au angajat să extindă acoperirea 
geografică a serviciilor lor în UE. Cu toate acestea, mai avem multe lucruri de făcut în 
domenii care variază de la furnizarea de conținut digital până la eliminarea neliniștilor 
consumatorilor în privința plăților electronice și a drepturilor lor contractuale. Doresc să 
asigur în continuare, în strânsă cooperare cu colegii mei, sprijinul oferit de Comisie în găsirea 
de soluții practice, proporționale și inovatoare, care să creeze o veritabilă economie online la 
nivelul UE.

iii. Asigurarea participării tuturor cetățenilor la societatea informațională
Trebuie să continuăm îmbunătățirea calității serviciilor online din sectorul public și privat
(precum e-sănătate, e-guvernare, e-incluziune). În acest scop, avem nevoie de standarde 
eficiente în domeniul TIC, care să promoveze în special soluții interoperabile. Totodată, avem 
nevoie să garantăm că noile tehnologii sunt sigure și respectă dreptul la intimitate și că 
rețelele sunt fiabile și rezistente la șoc, deschise și neutre. Tuturor europenilor – inclusiv, în 
mod evident, generațiilor mai tinere – trebuie să li se aducă la cunoștință drepturile și 
obligațiile pe care le au pe internet. Acest lucru va necesita mai multe eforturi pentru a face 
internetul mai sigur, de exemplu în ceea ce privește jocurile video violente, și pentru a spori 
competențele mediatice ale cetățenilor. Trebuie să ne continuăm eforturile în direcția evitării 
unui decalaj digital în cadrul societăților noastre în ceea ce privește grupurile mai vulnerabile, 
precum gospodăriile cu venituri mici, cetățenii în vârstă și tinerii șomeri, și să consolidăm în 
schimb efectele pozitive ale TIC pentru o economie digitală sustenabilă.

iv. Generarea unui sprijin mai mare și mai bine direcționat pentru cercetarea și 
inovarea în domeniul TIC
Cercetarea și inovarea europene sunt încă fragmentate, rețelele noastre naționale de cercetare 
și educație sunt subdezvoltate, iar acești factori luați împreună constituie o amenințare la 
adresa competitivității noastre la nivel mondial. Sunt absolut convinsă că cercetarea și 
inovarea în domeniul TIC reprezintă soluția pentru unele dintre cele mai serioase provocări cu 
care se confruntă Europa – de la dezvoltarea unei economii ecologice cu emisii reduse de 
carbon la îngrijirea unei populații în curs de îmbătrânire ca a noastră – și, de aceea, trebuie să 
constituie punctul central al multora dintre inițiativele noastre politice viitoare. Este nevoie să 
creăm condiții mai bune pentru investițiile private în cercetarea și dezvoltarea în domeniul 
TIC, precum și să consolidăm și să facilităm coordonarea sprijinului public. Fondurile pe care 
le alocăm cercetării trebuie să fie accesibile IMM-urilor și companiilor nou-înființate 
inovatoare pentru a stimula noile talente europene. Voi supraveghea îndeaproape gestionarea 
bugetului TIC din cadrul Programului-cadru pentru cercetare și dezvoltare, al Programului 
pentru competitivitate și inovare (PCI) și al celorlalte instrumente financiare de care sunt 
responsabilă. Intenționez, de asemenea, să am un rol activ în elaborarea următoarelor 
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perspective financiare pentru rubricile TIC din cel de-al optulea program-cadru și din 
programul care va înlocui actualul PCI. Totodată, voi evalua funcționarea inițiativelor 
tehnologice comune existente (Artemis și ENIAC) și mă voi pregăti pentru încheierea de noi 
parteneriate public-private în domeniul TIC. 

5. Ce inițiative legislative și nelegislative specifice intenționați să prezentați și 
conform cărui calendar? Ce angajamente specifice vă puteți asuma în ceea ce 
privește, în special, prioritățile comisiilor și solicitările legate de acestea care s-ar 
înscrie în sfera portofoliului dumneavoastră? În ce fel ați asigura, dumneavoastră
personal, buna calitate a propunerilor legislative?

În primele șase luni ale mandatului meu, voi elabora inițiativele care vor constitui Agenda 
digitală. Scopul aceste agende este acela de a promova un cadru integrat pentru politica din 
domeniul TIC, care să răspundă atât ofertei, cât și cererii de servicii, produse și conținuturi 
digitale și care să garanteze că Europa rămâne în fruntea progresului tehnologic. Voi studia, 
de asemenea, modul în care poate fi promovată răspândirea și adoptarea, pe teritoriul UE, a 
rețelelor de internet de mare viteză, fixe și mobile, precum și elaborarea unei politici 
coordonate în privința spectrului de frecvențe. Aștept cu interes să primesc contribuțiile din 
partea Parlamentului European, a Consiliului European din primăvara lui 2010 și a reuniunii 
informale a miniștrilor de telecomunicații organizate în aprilie în Granada, precum și din 
partea altor părți interesate și a societății civile. Estimez că versiunea finală a Agendei digitale 
va fi prezentată în vara anului 2010. 

Împărtășesc pe deplin nevoia de a ne asigura că UE legiferează numai în cazurile în care 
consultarea publică a confirmat că este necesar și proporțional să acționăm la nivel european 
și în care acțiunea europeană poate conduce la realizarea obiectivelor indicate mai sus cu cel 
mai mic cost economic posibil. Președintele Barroso acordă o mare importanță legislației 
„inteligente” și asigurării unei evaluări atente și sistematice, de către Comisie, nu doar a 
programelor sale de cheltuieli, ci și a propunerilor sale legislative și a implementării legislației 
existente. Plănuiesc să pun în aplicare Agenda digitală deopotrivă prin intermediul unor 
inițiative legislative și nelegislative în următoarele trei domenii: (i) construirea rețelelor de 
mare viteză ale viitorului; (ii) conținutul digital european; și (iii) cetățenia digitală.

i. Construirea rețelelor de mare viteză ale viitorului
Anul acesta, Comisia va prezenta și o recomandare privind reglementarea accesului la rețelele 
de acces de generație următoare pentru a promova într-o mai mare măsură trecerea la rețele de 
mare viteză. Totodată, vom lua imediat măsuri în vederea înființării Organismului autorităților 
europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC).

În anul 2010, Comisia va lansa o amplă consultare publică pe tema obligațiilor de serviciu 
universal. Aștept cu nerăbdare contribuția activă a Parlamentului European la această 
dezbatere, care va sta la baza unei comunicări a Comisiei și va fi urmată de propuneri 
legislative până la finalul lui 2010, dacă acestea se dovedesc a fi necesare.

Comisia încurajează în mod activ statele membre să își finalizeze tranziția către mediul digital 
până în ianuarie 2012 și să deschidă banda de frecvențe de 800 MHz pentru continuarea 
dezvoltării serviciilor de comunicații pe suport radio. Consider că Europa trebuie să valorifice 
la maximum posibilitatea oferită de realocarea spectrului de frecvențe și că adoptarea unei 
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abordări coordonate va avea o contribuție însemnată la redresarea economică. Cred totodată 
că elaborarea unei politici europene ambițioase în domeniul spectrului de frecvențe va crea 
condiții favorabile dezvoltării a numeroase servicii noi, în special a serviciilor mobile de 
bandă largă.

Parlamentul European și Consiliul vor adopta un program multianual de politică în domeniul 
spectrului de frecvențe, care va oferi o direcție strategică în ceea ce privește utilizarea 
spectrului în Europa. Aștept cu interes să particip, alături de Parlamentul European, la primul 
summit pe tema spectrului de frecvențe, pe care îl consider a fi un forum potrivit pentru a 
discuta mai detaliat prioritățile noastre viitoare.

ii. Elaborarea unei politici în domeniul conținutului digital european
Ca primă prioritate, doresc să mă axez pe crearea unei veritabile piețe unice a conținutului și 
pe facilitarea digitalizării patrimoniului cultural al Europei. Această acțiune va necesita 
coordonarea măsurilor adoptate de Comisie și de celelalte instituții pentru a elimina 
fragmentarea existentă în prezent pe piața UE. Voi efectua o analiză amănunțită a dispozițiilor 
referitoare la acordarea de licențe de acces la conținut, în special pentru operele orfane și cu 
tiraj epuizat, dar și pentru stabilirea unei baze durabile pentru biblioteca digitală europeană 
(Europeana) și pentru digitalizarea pe scară largă a lucrărilor culturale în Europa. În strânsă 
colaborare cu comisarul pentru piața internă, voi contribui la atingerea obiectivelor Comisiei 
de a crea un mediu favorabil dezvoltării, la nivel european, a unei oferte credibile, competitive 
de conținut online, alături de protejarea efectivă a dreptului de proprietate intelectuală al celor 
care oferă conținut online, în vederea contracarării valului de download-uri ilegale.

Comisia va urmări de asemenea reînnoirea mandatului Agenției Europene pentru Securitatea 
Rețelelor Informatice și a Datelor (ENISA). Totodată, sper că rezultatele dezbaterii organizate 
anul trecut pe tema atacurilor cibernetice vor sta la baza unor propuneri de modernizare și 
consolidare, la nivel european, a securității rețelelor informatice și a datelor. Planificăm 
deopotrivă să întocmim un raport referitor la directiva serviciilor media audiovizuale, să 
revizuim directiva privind informațiile din sectorul public și să evaluăm dacă sunt necesare 
măsuri suplimentare în ceea ce privește sistemul european de clasificare a jocurilor video.

iii. Elaborarea unei politici de cetățenie digitală
Voi acorda o atenție deosebită contribuției Europei la crearea de standarde deschise, de înaltă 
calitate în domeniul TIC. În plus, înainte de finalul anului 2010, Comisia va înainta 
Parlamentului European și Consiliului de Miniștri un raport pe tema neutralității rețelelor, 
pornind de la noile dispoziții din pachetul legislativ pentru domeniul telecomunicațiilor.

Cetățenii europeni trebuie să beneficieze de servicii digitale și atunci când își exercită dreptul 
la liberă circulație. În luna iunie, Comisia va publica un raport intermediar referitor la 
regulamentul privind serviciile de roaming, urmând să realizeze o revizuire completă a 
acestuia. Voi urmări cu mare interes evoluția tarifelor de roaming în Europa și mă aștept să 
constat prețuri mult mai mici de vânzare cu amănuntul a serviciilor de date în sistem roaming 
și dispariția facturilor exorbitante.

Provocările legate de protecția datelor cu caracter personal cresc pe măsură ce se dezvoltă noi 
tehnologii. Sunt nerăbdătoare să colaborez cu comisarul Reding la evaluarea rezultatelor 
consultării publice pe tema directivei generale privind protecția datelor. Comisia va 
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monitoriza cu atenție și asigurarea aplicării efective a noilor norme referitoare la dreptul la 
intimitate, care trebuie să fie transpuse până în 2011. Intenționez ca, în strânsă colaborare cu 
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, să joc un rol proactiv în ceea ce privește 
notificarea încălcărilor.

Printre acțiunile importante pe care le voi întreprinde se numără și acțiunile subsecvente 
planurilor de acțiune și declarațiilor ministeriale în domeniile e-guvernare, e-incluziune și 
e-sănătate. De asemenea, voi avea în vedere o propunere de regulament privind sistemul eCall 
de siguranță a vehiculelor, precum și propuneri de dezvoltare a politicii noastre în domeniul 
TIC pentru eficiență energetică.


