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ODPOVEDE DEZIGNOVANEJ KOMISÁRKY

NA DOTAZNÍK EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Neelie KROES 

(Digitálna agenda)

Celkové schopnosti, európska angažovanosť a osobná nezávislosť

1. Ktoré aspekty Vašej osobnej kvalifikácie a Vašich skúseností sú obzvlášť dôležité 
pre to, aby ste sa stali komisárkou a podporovali všeobecné európske záujmy, 
najmä v oblasti, za ktorú by ste mali niesť zodpovednosť? Čo Vás motivuje? Aké 
záruky nezávislosti môžete predložiť Európskemu parlamentu a ako by ste 
zabezpečili, aby žiadna minulá, súčasná ani budúca Vami vykonávaná činnosť 
nemohla spochybniť výkon Vašich úloh v rámci Komisie?

Som veľmi rada, že som bola druhýkrát dezignovaná ako európska komisárka. Som 
vyštudovaná ekonómka a tak mám sklon myslieť z hľadiska efektívnosti a prosperity 
a hľadania rozumných riešení. Počas mojej kariéry v oblasti obchodu a politiky sa pre mňa 
tieto základné zásady spolu s mojím zmyslom pre verejnú službu a odhodlaním stali 
mimoriadne užitočnými.  

V holandskej vláde som pôsobila 12 rokov ako námestníčka ministra a potom ako ministerka 
dopravy, verejných prác a telekomunikácií. V tomto období som bola zodpovedná napríklad 
za privatizáciu sektora holandských pôšt a telekomunikácií, a preto mi potom, ako ma 
predseda Barroso vymenoval v roku 2004 za komisárku zodpovednú za hospodársku súťaž, 
liberalizácia a regulácia trhu nebola vôbec cudzia.

V mojej terajšej funkcii som zistila, ako musia hospodárska súťaž a regulácia niekedy 
navzájom fungovať, aby sa zabezpečilo účinné prideľovanie prostriedkov v prospech 
spotrebiteľov a podnikov. Získala som veľa skúseností v oblasti regulovaných odvetví, 
a najmä informačných a komunikačných technológií.  

Prieskumom a rozhodnutiami týkajúcimi sa správania etablovaných prevádzkovateľov 
telekomunikácií a výrobcov softvéru a hardvéru som lepšie pochopila úlohu, ktorú zohráva 
EÚ v týchto odvetviach dnes, ako aj zajtra. Dnes je cieľom našej činnosti uskutočniť 
liberalizáciu siete a podnietiť hospodársku súťaž podporou vstupu na trhy. Myslíme však už aj 
na zajtrajšok prostredníctvom podpory rozvoja prístupových sietí ďalšej generácie 
a vytvorenia rámca štátnej pomoci na podporu vysokorýchlostných širokopásmových sietí 
ďalšej generácie. Spolupodieľala som sa na poradenstve orgánom členských štátov v oblasti 
regulácie telekomunikačných trhov v súlade s rámcovou smernicou a teším sa na to, že za to 
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budem zodpovedať ako jediná osoba v rámci budúcej Komisie.

Musela som prehĺbiť aj svoje znalosti o technológiách, ktoré sa neustále rozvíjajú, ako aj 
o dostupných prostriedkoch ich šírenia. Oboznámila som sa s otvorenými normami a výzvami 
v oblasti interoperability, potrebou zabezpečiť dostatočnú ochranu obsahu online, ako aj 
s celým radom dostupných webových prehliadačov.

Ako komisárka pre hospodársku súťaž som sa usilovne snažila priblížiť politiku EÚ jej 
občanom. Nevyhýbala som sa ani konfrontácii s veľkými podnikmi a neustále som 
presadzovala záujmy spotrebiteľov, ktorí sú na prvom mieste môjho programu.

Som presvedčená, že jednotný trh je najväčším úspechom Európy. Nielenže je prostriedkom 
na dosiahnutie trvalého mieru, ale aj hospodárskej stability, rastu a vytvárania nových 
pracovných miest, a to aj v súvislosti s celosvetovou hospodárskou a finančnou krízou. Aby 
sa zaručila jeho prosperita, musíme odmietnuť protekcionizmus, ktorý môže rozdeliť jednotný 
trh pozdĺž hraníc jednotlivých členských štátov, a prijať liberalizované odvetvia, ktoré 
v spravodlivých a rovnakých podmienkach maximalizujú prosperitu spotrebiteľov.

Považujem za svoj verejný sľub, že budem konať nezávisle a v najlepšom záujme všetkých 
Európanov, v súlade so záväzkami a etickými normami zakotvenými v zmluve, ako aj 
v Kódexe správania komisárov. Nebudem prijímať pokyny od žiadnej vlády ani 
od akéhokoľvek iného orgánu, čo som preukázala už počas svojho predchádzajúceho 
funkčného obdobia. Osobitné povinnosti vyplývajúce z prijatia verejnej funkcie si vyžadujú 
účinné stratégie v oblasti riešenia konfliktov. Predložila som nové vyhlásenie o záujmoch, 
ktoré bude k dispozícii verejnosti. Zaväzujem sa informovať predsedu Barrosa o akejkoľvek 
situácii, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov v súvislosti s vykonávaním mojej funkcie. 
Počas svojho predchádzajúceho funkčného obdobia som sa zaviazala nevykonávať nijakú 
pracovnú činnosť mimo svojho portfólia a k tomuto sa zaväzujem aj naďalej. 

Riadenie úradu a spolupráca s Európskym parlamentom a jeho výbormi

2. Ako by ste posúdili svoju úlohu členky kolégia komisárov? Do akej miery by ste 
cítili zodpovednosť voči Parlamentu za svoje kroky a za konanie Vašich útvarov?

Moju úlohu komisárky vidím v troch rovinách: v rámci kolégia, v mojom tíme a, čo je 
najdôležitejšie, v práci pre obyvateľov Európy zastúpených Európskym parlamentom 
a Radou. Celkovo ide o úlohu v záujme všetkých zúčastnených strán.  

Som od prírody dobrá tímová hráčka a dokážem uľahčovať dosahovanie konsenzu, a takto 
chápem aj svoju úlohu členky kolégia. Keď je potrebné prijať ťažké rozhodnutia, kolektívny 
orgán by mohol uviaznuť na mŕtvom bode. Aby sme z neho vyviazli, musíme najprv pochopiť 
ťažkosti, ktorým čelia naši kolegovia, a potom hľadať kreatívne kompromisy, o ktorých sme 
presvedčení, že sú v najlepšom záujme všetkých Európanov. Aj preto má podľa mňa 
rovnomerné zastúpenie žien a mužov v rámci kolégia komisárov taký veľký význam. 

Každodenne úzko spolupracujem s mojím kabinetom a útvarmi. Počas môjho pôsobenia ako 
komisárky pre hospodársku súťaž sme prijali potrebné opatrenia prostredníctvom internej 
reštrukturalizácie na zvýšenie transparentnosti a zlepšenie komunikácie, výsledkov a 
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efektívnosti GR pre hospodársku súťaž. Malo to pre mňa osobitný význam, pretože nesiem 
politickú zodpovednosť za svoje portfólio.

Som presvedčená, že transparentnosť a dobrá komunikácia sú kľúčovými prvkami všetkej 
práce, ktorú vykonávam v rámci Komisie. Za svoju činnosť sa zodpovedám vám, poslancom 
Európskeho parlamentu, ako aj širokej verejnosti. Parlament zohráva rozhodujúcu úlohu 
pri ochrane demokracie v Európe a zohľadňovaní všeobecného záujmu všetkých Európanov. 
Z  tohto dôvodu musíme aj naďalej úzko spolupracovať. Pokiaľ ide o mňa, som vždy ochotná 
zúčastňovať sa na schôdzach výborov, prijímať delegácie a odpovedať na ústne aj písomné 
otázky v Bruseli, ako aj v Štrasburgu. Veľmi mi na tom záleží a teším sa na nadviazanie 
spoločného konštruktívneho politického dialógu a spolupráce prostredníctvom 
spolurozhodovacieho postupu, ktorý sa vzťahoval na prijímanie väčšiny legislatívnych aktov 
v rámci portfólia digitálnej agendy, a to dokonca ešte pred schválením Lisabonskej zmluvy. 

Okrem toho budem prostredníctvom pravidelných tlačových konferencií a rozhovorov verejne 
informovať o pokroku, ktorý som dosiahla. Účinná komunikácia musí samozrejme prebiehať 
oboma smermi, vždy mi preto záleží na tom, aby ľudia vedeli, že sa na mňa môžu obrátiť 
prostredníctvom mojej webovej stránky so všetkými možnými otázkami súvisiacimi s mojou 
prácou.

3. Aké konkrétne záväzky ste pripravená prijať v zmysle širšej transparentnosti, 
posilnenej spolupráce a účinných následných opatrení vyplývajúcich zo stanovísk 
Parlamentu a jeho požiadaviek v súvislosti s legislatívnymi iniciatívami, a to aj 
so zreteľom na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy? Ste v súvislosti 
s plánovanými iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi pripravená poskytovať 
Parlamentu informácie a dokumenty na rovnakej úrovni ako Rade?

Pre mňa je nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy z hľadiska európskej demokracie 
krokom vpred. Umožňuje lepšiu medziinštitucionálnu spoluprácu a väčšiu zodpovednosť, čo 
prispeje k spolupráci s cieľom vytvoriť efektívnejšiu a účinnejšiu Európsku úniu, ktorá je 
bližšie k obyvateľom Európy.  

Väčšmi ako kedykoľvek predtým sa budeme môcť v prípade potreby pri navrhovaní 
legislatívnych iniciatív opierať o európsky politický konsenzus. Komisia bude schopná s vami 
užšie spolupracovať, v neposlednom rade preto, že spolurozhodovanie bude prevládajúcim 
postupom prijímania právnych predpisov. Je samozrejmé, že z dôvodu vašej plnej účasti 
na spolurozhodovacom procese je nevyhnutné, aby ste dostávali tie isté informácie ako Rada.

Komisia je úplným zástancom lepšej právnej regulácie, čo z môjho pohľadu znamená prijatie 
právnych predpisov len v tom prípade, ak sa preukáže ich pridaná hodnota, ako aj prijatie 
cielenejších právnych predpisov po úplnej konzultácii, v rámci ktorej sa budú rešpektovať 
zásady proporcionality a subsidiarity. Rovnako to znamená aj lepšie následné opatrenia 
vyplývajúce z iniciatív, aby sme mohli prijať v súlade s rámcovou dohodou ucelený prístup 
prijímania právnych predpisov.   

Lepšia právna regulácia bude spolu s posilneným spolurozhodovaním znamenať aj to, že sa 
zlepšia naše postupy a náš dialóg a vytvorí sa atmosféra vzájomnej dôvery založenej 
na transparentnosti. Som presvedčená, že tieto vypočutia sú dobrým spôsobom, ako začať 
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tento proces, a ako som uviedla, záleží mi na vytvorení dobrých pracovných vzťahov medzi 
nami. Teším sa aj na naše vzájomné bilaterálne stretnutia a na spoluúčasť na zasadnutiach 
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre kultúru a vzdelávanie. Som 
presvedčená, že ak to dosiahneme, voľný pohyb informácií medzi nami sa zlepší.  

Otázky týkajúce sa politík

4. Ktoré tri hlavné priority hodláte presadzovať v rámci Vášho navrhovaného 
portfólia s prípadným zreteľom na finančnú, hospodársku a sociálnu krízu a obavy 
súvisiace s trvalo udržateľným rozvojom?

Informačné a komunikačné technológie (IKT) dnes prenikajú do všetkých oblastí našej 
spoločnosti, takže veľa politík Komisie bude pozitívne vplývať na ich rozvoj –
od štrukturálnych fondov a fondov pre rozvoj vidieka až po smernice týkajúce sa jednotného 
trhu a spotrebiteľov. Mojou prioritou je vypracovať a zrealizovať európsku digitálnu agendu, 
ktorá prispeje k dosiahnutiu vízie EÚ do roku 20201 a ktorej stredobodom záujmu sú 
spotrebitelia a občania. Mám v úmysle vypracovať európsku digitálnu agendu v úzkej 
spolupráci s Európskym parlamentom a Radou, ako aj s mojimi kolegami z Komisie. Medzi 
moje prvé priority patrí: i) budovanie vysokorýchlostných sietí budúcnosti; ii) zrealizovanie 
jednotného trhu online; iii) zabezpečenie účasti všetkých občanov na informačnej spoločnosti 
a iv) poskytovanie väčšieho množstva cielenejšej podpory výskumu a vývoja v oblasti IKT. 
Na zavádzaní inovácií sa musia zúčastňovať občania, ako aj podniky, či už veľké alebo malé, 
etablované alebo novo vstupujúce, uznávané alebo začínajúce.   

i) Budovanie vysokorýchlostných sietí budúcnosti
Kľúčovým prvkom európskej konkurencieschopnosti je rozšírený vysokorýchlostný prístup 
k internetu. Komisia sa zaviazala k ďalšiemu rozvoju svojej európskej stratégie 
pre širokopásmové pripojenie založenej na hospodárskej súťaži, na kombinácii mobilných 
a pevných technológií a na verejno-súkromných partnerstvách. Budeme dôrazne sledovať oba 
paralelné ciele spočívajúce v poskytnutí prístupu k základnému širokopásmovému pripojeniu 
všetkým Európanom do roku 2013 a v podnecovaní rýchlej a rozsiahlej modernizácie 
s cieľom vytvoriť v priebehu 5 až 10 rokov siete novej generácie. Podnikli sa prvé kroky na 
podporu verejných a súkromných investícií prostredníctvom revidovaného 
telekomunikačného rámca a rámca pre štátnu pomoc, musíme však aj naďalej odstraňovať 
prekážky a vytvárať stimuly v oblasti investícií do nových služieb a infraštruktúry na svetovej 
úrovni, ktoré Európa potrebuje, a zároveň dodržiavať zásadu technologickej neutrality.   

ii) Zrealizovanie jednotného trhu online
Elektronické hospodárstvo v sebe ukrýva obrovské možnosti, no jednotliví spotrebitelia 
a podniky príliš často nevyužívajú internetové transakcie medzi členskými štátmi v dôsledku 
právnych a regulačných prekážok. V priebehu predchádzajúcich 18 mesiacov som predsedala 
súboru stretnutí pri okrúhlom stole, ktorých cieľom bolo hľadanie konsenzu v oblasti 
elektronického obchodovania. Účastníci stretnutí pri okrúhlom stole sa dohodli na vytvorení 
nových licenčných platforiem, zavedení licencií platných pre viaceré územia a na zriadení 
spoločného rámca výmeny informácií o vlastníckych právach, zatiaľ čo sa niektorí účastníci 
(napr. Apple a Amazon) zaviazali k rozšíreniu geografického pokrytia svojimi službami 

                                               
1 Konzultácia o budúcej stratégii EÚ do roku 2020, KOM(2009) 647, 24. novembra 2009.
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v rámci EÚ. Je však potrebné urobiť oveľa viac v otázkach siahajúcich od poskytovania 
digitálneho obsahu až po ubezpečovanie spotrebiteľov o elektronických platbách a ich 
zmluvných právach. V úzkej spolupráci so svojimi kolegami chcem aj naďalej zabezpečovať, 
aby Komisia bola nápomocná v hľadaní praktických, primeraných a inovačných riešení, 
na základe ktorých sa vytvorí skutočné elektronické hospodárstvo EÚ. 

iii) Zabezpečenie účasti všetkých občanov na informačnej spoločnosti
Musíme pokračovať vo zvyšovaní kvality online služieb vo verejnom a súkromnom sektore 
(napr. elektronického zdravotníctva, elektronickej štátnej správy, digitálnej integrácie). Na to 
potrebujeme účinné normy v oblasti IKT, ktoré budú podporovať hlavne interoperabilné 
riešenia. Takisto potrebujeme zabezpečiť, aby boli nové technológie bezpečné, rešpektovali 
ochranu súkromia a aby boli siete spoľahlivé a odolné, otvorené a neutrálne. Všetci 
Európania, samozrejme vrátane našich mladších generácií, musia poznať svoje práva 
a povinnosti týkajúce sa internetu. Bude si to vyžadovať viac úsilia pri zaisťovaní 
bezpečnejšieho internetu, napr. vzhľadom na násilné videohry, a pri zvyšovaní mediálnej 
gramotnosti. Musíme sa aj naďalej snažiť zabraňovať vzniku digitálnej priepasti v našich 
spoločnostiach týkajúcej sa zraniteľnejších skupín obyvateľstva, akými sú domácnosti 
s nízkym príjmom, starší občania a nezamestnaní mladí ľudia, a namiesto toho zvyšovať 
pozitívny vplyv IKT na udržateľné digitálne hospodárstvo.  

iv) Poskytovanie väčšieho množstva cielenejšej podpory výskumu a vývoja v oblasti IKT 
Výskum a vývoj v Európe je stále roztrieštený a naše vnútroštátne siete v oblasti výskumu 
a vzdelávania nedosahujú potrebnú úroveň, čo spolu ohrozuje našu globálnu 
konkurencieschopnosť. Som presvedčená, že výskum a inovácie v oblasti IKT sú 
rozhodujúcimi prvkami zdolávania niektorých najväčších výziev Európy – od vytvorenia 
nízkouhlíkového zeleného hospodárstva až po starostlivosť o starnúcich obyvateľov, a teda 
musia byť ústredným motívom mnohých našich budúcich politických iniciatív. Musíme 
vytvoriť lepšie podmienky pre súkromné investície do výskumu a vývoja v oblasti IKT 
a posilniť a uľahčiť koordináciu verejnej podpory. Naše financovanie výskumu by malo byť 
dostupné MSP a inovačným začínajúcim podnikom, aby sa podporili nové európske talenty. 
Budem starostlivo dohliadať na rozpočtové hospodárenie s prostriedkami určenými pre IKT 
v rámcovom programe pre výskum a vývoj (RP), programe pre konkurencieschopnosť 
a inováciu (CIP) a v ďalších finančných nástrojoch podliehajúcich mojej zodpovednosti. Mám 
tiež v úmysle aktívne sa zúčastňovať na tvorbe ďalších finančných výhľadov týkajúcich sa 
IKT v RP8 a v programe, ktorý bude nasledovať po súčasnom CIP. Preskúmam aj fungovanie 
existujúcich spoločných technologických iniciatív (Artemis a ENIAC) a pripravím pôdu 
pre nové verejno-súkromné partnerstvá v oblasti IKT.

5. Aké konkrétne legislatívne a nelegislatívne iniciatívne návrhy mienite predložiť a v 
akom časovom horizonte? Aké konkrétne záväzky môžete prijať najmä v súvislosti 
s prioritami a požiadavkami výborov, ktoré sú uvedené v prílohe a ktoré by patrili 
do Vášho portfólia? Ako by ste osobne zabezpečili vysokú kvalitu legislatívnych 
návrhov?

Do prvých šiestich mesiacov môjho funkčného obdobia vypracujem iniciatívy, ktoré budú 
tvoriť digitálnu agendu. Jej hlavným cieľom je presadzovať integrovaný politický rámec 
v oblasti IKT, pričom sa bude zohľadňovať ponuka digitálnych služieb, výrobkov a obsahu, 
ako aj dopyt, a zároveň sa zabezpečí, aby bola Európa aj naďalej na čele technologického 
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vývoja. Budem sa zaoberať aj otázkou, akými spôsobmi možno podporiť zavádzanie a prijatie 
vysokorýchlostných pevných i mobilných internetových sietí v EÚ, ako aj otázkou 
koordinovanej politiky spektra. Teším sa na podnety Európskeho parlamentu, Európskej rady, 
ktorej zasadnutie sa bude konať na jar v roku 2010, na podnety vyplývajúce z neformálneho 
stretnutia ministrov telekomunikácií v apríli v Granade a rovnako aj podnety iných 
zainteresovaných strán a občianskej spoločnosti. Predloženie hotovej digitálnej agendy 
predpokladám v lete 2010. 

V plnej miere súhlasím s názorom, že je nutné zabezpečiť, aby EÚ prijímala právne predpisy 
iba vtedy, keď sa v rámci verejných konzultácií potvrdí, že je potrebné a primerané konať na 
európskej úrovni, a keď sa konaním na celoeurópskej úrovni dajú uvedené ciele dosiahnuť 
s najnižšími možnými nákladmi. Predseda Barroso pripisuje veľký význam tzv. inteligentnej
legislatíve a ubezpečuje, že Komisia dôkladne a systematicky hodnotí nielen vlastné 
programy výdavkov, ale aj vlastné legislatívne návrhy a uplatňovanie existujúcich právnych 
predpisov. Mám v úmysle realizovať digitálnu agendu legislatívnymi, ako aj nelegislatívnymi 
iniciatívami v týchto troch oblastiach: i) budovanie vysokorýchlostných sietí budúcnosti; ii) 
európsky digitálny obsah a iii) digitálne občianstvo. 

i) Budovanie vysokorýchlostných sietí budúcnosti 
V tomto roku Komisia predloží aj odporúčanie o regulovanom prístupe k prístupovým sieťam 
ďalšej generácie s cieľom prehĺbiť podporu zavádzania vysokorýchlostných sietí. Prijmeme aj 
okamžité opatrenia na zriadenie Orgánu európskych regulátorov pre elektronické 
komunikácie (BEREC). 

Komisia začne v priebehu roka 2010 široké verejné konzultácie o otázke povinností 
univerzálnej služby. Teším sa na to, že Európsky parlament aktívne prispeje k tejto diskusii, 
ktorá bude tvoriť základ oznámenia Komisie, po ktorom budú do konca roka 2010 nasledovať 
legislatívne návrhy, ak sa ukáže, že sú potrebné.  

Komisia aktívne vyzýva členské štáty, aby do januára 2012 ukončili proces digitalizácie 
a otvorili pásmo 800 MHz pre ďalší rozvoj bezdrôtových komunikačných služieb. Som 
presvedčená, že Európa musí plne využiť príležitosť, ktorá sa jej ponúka prostredníctvom 
prerozdelenia spektra, a že koordinovaný prístup bude cenným prínosom k oživeniu 
hospodárstva. Takisto si myslím, že ambicióznou politikou v oblasti spektra v Európe sa 
vytvoria priaznivé podmienky na vznik veľkého množstva nových služieb, najmä v oblasti 
mobilného širokopásmového pripojenia.  

Európsky parlament a Rada prijmú viacročný program v oblasti politiky spektra, ktorý bude 
obsahovať strategické usmernenia týkajúce sa využívania spektra v Európe. Teším sa na účasť 
na prvom samite venovanom otázke spektra a organizovanom spoločne s Európskym 
parlamentom, pričom ho považujem za vhodné fórum na hlbšie diskusie o našich budúcich 
prioritách. 

ii) Vytváranie politiky v oblasti európskeho digitálneho obsahu
Pokiaľ ide o jednu z mojich prvých priorít, chcem sa zameriavať na vytváranie skutočného 
jednotného trhu s obsahom a uľahčovanie digitalizácie európskeho kultúrneho dedičstva. 
Tieto kroky si budú vyžadovať koordinované opatrenia v rámci Komisie a s ostatnými 
inštitúciami, aby sa zabránilo súčasnej roztrieštenosti trhu EÚ. Dôkladne preskúmam 
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ustanovenia týkajúce sa licencií, ktoré umožňujú prístup k obsahu, najmä v prípade už 
nevydávaných diel a diel neznámych autorov, a v súvislosti so zriadením udržateľnej 
základne pre Európsku digitálnu knižnicu (Europeana) a rozsiahlou digitalizáciou kultúrnych 
diel v Európe. V úzkej spolupráci s komisárom pre vnútorný trh prispejem k plneniu cieľa 
Komisie spočívajúceho vo vytvorení priaznivého prostredia pre vznik dôveryhodnej, 
konkurencieschopnej a celoeurópskej ponuky obsahu online. To bude zahŕňať účinnú ochranu 
práv duševného vlastníctva subjektov, ktoré ponúkajú obsah online, aby sa podarilo zvrátiť 
situáciu v oblasti nezákonného sťahovania dát.  

Komisia sa bude usilovať aj o obnovenie mandátu Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí 
a informácií (ENISA). Očakávam aj to, že výsledky minuloročnej diskusie o kybernetických 
útokoch budú základom návrhov modernizácie a posilnenia bezpečnosti sietí a informácií 
na európskej úrovni. Plánujeme predložiť aj správu o vykonávaní smernice o audiovizuálnych 
a mediálnych službách, ako aj preskúmať smernicu o informáciách verejného sektora 
a posúdiť potrebu ďalších opatrení týkajúcich sa európskeho systému klasifikácie videohier.

iii) Vytváranie politiky v oblasti digitálneho občianstva
Osobitnú pozornosť budem venovať tomu, aby Európa prispievala k tvorbe otvorených 
noriem vysokej kvality v oblasti IKT. Okrem toho predloží Komisia pred koncom roka 2010 
správu Európskemu parlamentu a Rade ministrov týkajúcu sa otázky neutrality siete, pričom 
bude vychádzať z nových ustanovení telekomunikačného balíka.

Európski občania by mali využívať výhody plynúce z digitálnych služieb aj pri uplatňovaní 
svojich práv na voľný pohyb. Komisia vydá v júni priebežnú správu o vykonávaní nariadenia 
o roamingu a po nej bude nasledovať celkové preskúmanie. So živým záujmom budem 
sledovať vývoj v oblasti poplatkov za roaming v Európe a dúfam, že sa dočkáme oveľa 
nižších maloobchodných cien dátového roamingu a ukončenia „šokov“ z účtov za roaming.   

Výzvy v oblasti ochrany osobných údajov narastajú v dôsledku rozvoja nových technológií.
Teším sa na spoluprácu s komisárkou Redingovou na vyhodnocovaní výsledkov verejných 
konzultácií týkajúcich sa smernice o všeobecnej ochrane údajov. Komisia bude dôsledne 
monitorovať aj účinné presadzovanie nových pravidiel o ochrane súkromia, ktoré by mali byť 
transponované do roku 2011. Mám tiež v úmysle spoločne s európskym dozorným úradníkom 
pre ochranu údajov aktívne pristupovať k otázke oznamovania prípadov nepovoleného 
prístupu k údajom.

Medzi ďalšie kľúčové činnosti patria: následné opatrenia v súvislosti s akčnými plánmi 
a ministerskými vyhláseniami o elektronickej štátnej správe, digitálnej integrácii 
a elektronickom zdravotníctve. Budem zvažovať aj návrhy týkajúce sa nariadenia 
o automobilovom bezpečnostnom systéme eCall a rozvoja našej politiky v oblasti využívania 
IKT na zvýšenie energetickej účinnosti. 


