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ODGOVORI NA VPRAŠALNIK EVROPSKEGA

PARLAMENTA ZA KANDIDATKO ZA KOMISARKO

Neelie KROES

(Digitalna agenda)

Splošna usposobljenost, zavzetost za evropsko idejo in osebna neodvisnost

1. Kateri vidiki vaših osebnih kvalifikacij in izkušenj so še posebej pomembni za 
prevzem funkcije komisarja in pospeševanje splošnega evropskega interesa, zlasti 
na področju, za katero bi bili odgovorni? Kaj vas k temu spodbuja? Kako lahko 
Evropskemu parlamentu zajamčite svojo neodvisnost in kako bi zagotovili, da vaše 
pretekle, trenutne in bodoče dejavnosti ne bi zbujale dvoma v vaše opravljanje 
dolžnosti znotraj Komisije?

Veseli me, da sem bila predlagana za drugi mandat Evropske komisarke. Po poklicu sem 
ekonomistka, tako da večkrat razmišljam o učinkovitosti in blaginji ter o tem, kako najti 
zdravorazumske rešitve. V času kariere v gospodarstvu in politiki so bila ta osnovna načela 
skupaj z mojim občutkom dolžnosti do javnosti in odločnostjo zame nepogrešljiva. 

Dvanajst let sem bila v nizozemski vladi namestnica ministra in kasneje ministrica za promet, 
javna dela in telekomunikacije. V tem času sem bila odgovorna, na primer, za privatizacijo
nizozemskega sektorja pošte in telekomunikacij, tako da sem bila leta 2004, ko me je 
predsednik Barroso predlagal za komisarko za konkurenco, dobro seznanjena z liberalizacijo 
trga in tržno ureditvijo.

V sedanji vlogi sem spoznala, da morata konkurenca in regulativa včasih hoditi z roko v roki, 
da se zagotovi učinkovito razporejanje virov, ki koristi tako potrošnikom kot podjetjem. 
Pridobila sem veliko izkušenj na področju reguliranih gospodarskih panog, zlasti 
informacijske in komunikacijske tehnologije.

S preučevanjem obnašanja ustaljenih telekomunikacijskih operaterjev ter izdelovalcev 
programske in strojne opreme ter z odločitvami, ki smo jih na tem področju sprejeli, sem 
pridobila globlje razumevanje današnje in jutrišnje vloge EU v navedenih sektorjih. Danes je 
naše delovanje usmerjeno v uresničitev liberalizacije omrežij in spodbujanje konkurence z 
lajšanjem vstopa na trg. Mislimo pa tudi na prihodnost, predvsem s spodbujanem razvoja 
dostopa naslednje generacije in postavljanjem okvirja državnih pomoči za spodbujanje hitrih 
širokopasovnih povezav naslednje generacije. Soodgovorna sem bila za svetovanje organom 
držav članic glede urejanja trgov telekomunikacijskih storitev v skladu z okvirno direktivo ter 
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se veselim prevzetja samostojne odgovornosti za to področje v okviru naslednje Komisije.

Bolje sem se morala podučiti tudi o tehnologiji, ki se razvija, in o obstoječih načinih 
distribucije. Spoznala sem se tudi z odprtimi standardi in izzivi interoperabilnosti, potrebo po 
zagotavljanju ustrezne zaščite spletnih vsebin ter z vsemi razpoložljivimi spletnimi brskalniki! 

Kot komisarka za konkurenco sem se trudila politike EU čim bolj približati njenim 
državljanom. Pogumno sem se spopadla z velikimi podjetji in se stalno zavzemala za interese 
potrošnikov. Potrošnike sem postavila v središče svojih načrtov.

Menim, da je enotni trg kronski dragulj Evrope. Ni le sredstvo za doseganje trajnega miru, 
temveč tudi gospodarske stabilnosti in rasti ter za ustvarjanje delovnih mest, tudi v času 
svetovne gospodarske in finančne krize. Da bi zagotovili njegovo uspešno delovanje se 
moramo upreti protekcionizmu, ki lahko enotni trg razdeli po nacionalnem ključu, ter podpreti 
liberalizirana podjetja, ki maksimizirajo blaginjo potrošnikov ob poštenih enakih 
konkurenčnih pogojih.

Kot svojo javno zaobljubo razumem, da bom delovala neodvisno in v najboljšem interesu 
vseh Evropejcev, skladno z obveznostmi in etičnimi standardi, določenimi v Pogodbi in 
Kodeksu ravnanja komisarjev. Kot sem pokazala že v svojem prejšnjem mandatu, ne bom 
sprejemala nikakršnih navodil katere koli vlade ali drugih organov. Zaradi posebnih 
odgovornosti, ki jih prinaša prevzem javne funkcije, so uspešne strategije za ravnanje v 
primerih navzkrižja interesov bistvenega pomena. Izpolnila sem novo Izjavo o interesih, ki bo 
na vpogled javnosti. Zavezujem se, da bom predsednika Barrosa obvestila o vsaki situaciji, ki 
bi lahko vodila do navzkrižja interesov z mojimi dolžnostmi. Med zadnjim mandatom sem se 
zavezala, da se izven svojega resorja ne bom poklicno udejstvovala, in ta zaveza ostaja.

Upravljanje delovnega področja in sodelovanje z Evropskim parlamentom ter njegovimi 
odbori

2. Kako bi ocenili vlogo, ki bi jo imeli kot član kolegija komisarjev? V zvezi s čim 
menite, da bi morali pred Parlamentom odgovarjati za svoje ravnanje in delo vaših 
oddelkov ter mu o tem poročati?

Kot komisarka vidim svojo vlogo na treh ravneh: znotraj kolegijskega organa; v svoji ekipi; 
in, najpomembneje, za ljudi Evrope, ki jih predstavljata Evropski parlament in Svet. Nasploh
je to vloga v službi vseh zadevnih zainteresiranih strani.

V ekipi znam dobro sodelovati in po naravi iščem soglasje. Tako tudi vidim svojo vlogo v 
kolegijskem organu. V primeru težkih odločitev kolegijski organ tvega, da bo prišel do mrtve 
točke. Da bi se premaknili, je treba najprej razumeti težave, s katerimi se srečujejo naši 
kolegi, potem pa, kjer mislimo, da je to v najboljšem interesu vseh Evropejcev, iskati 
ustvarjalne kompromise. Tudi zaradi tega je meni osebno zelo pomembno, da sta v kolegiju 
komisarjev uravnoteženo zastopana oba spola.

S svojim kabinetom in službami vsakodnevno tesno sodelujem. V času, ko sem bila 
komisarka za konkurenco, smo z notranjim prestrukturiranjem sprejeli potrebne ukrepe za 
povečanje preglednosti in izboljšanje komunikacije ter zmogljivosti in učinkovitosti na GD za 
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konkurenco. To mi je veliko pomenilo, saj za svoj resor nosim politično odgovornost.

Verjamem, da sta preglednost in dobra komunikacija ključna za vse delo, ki ga opravljam na 
Komisiji. Za svoja dejanja odgovarjam vam, kot poslancem Evropskega parlamenta, in širši 
javnosti. Parlament ima ključno vlogo pri varovanju demokracije v Evropi in pri odražanju 
splošnega interesa vseh Evropejcev. Zato moramo še naprej tesno sodelovati. Sama sem 
vedno pripravljena prisostvovati sestankom odborov, sprejemati delegacije ter odgovarjati na 
ustna in pisna vprašanja, tako iz Bruslja kot iz Strasbourga. To se mi zdi zelo pomembno in 
veselim se razvijanja konstruktivnega političnega dialoga z vami ter sodelovanja v postopku 
soodločanja, ki se je že pred Lizbonsko pogodbo uporabljal za večino pravih aktov s področja 
digitalne agende. 

Poleg tega z rednimi tiskovnimi konferencami in intervjuji skrbim, da so o napredku pri 
mojem delu vsi obveščeni. Učinkovita komunikacija poteka, seveda, v obe smeri, zato ljudem 
vedno poudarjam, da se z vsemi poizvedbami o mojem delu lahko name obrnejo prek moje 
spletne strani.

3. Kaj ste še posebej pripravljeni obljubiti v zvezi z večjo preglednostjo, okrepljenim 
sodelovanjem in učinkovito nadaljnjo obravnavo stališč in zahtev Parlamenta glede 
zakonodajnih pobud, tudi upoštevaje začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe? Ali 
ste v zvezi z načrtovanimi pobudami ali tekočimi postopki pripravljeni posredovati 
Parlamentu enakovredne informacije in dokumente kot Svetu?

Po mojem mnenju pomeni začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe korak naprej za evropsko 
demokracijo. Omogoča boljše medinstitucionalno sodelovanje in zagotavlja večjo 
odgovornost, kar nam bo pomagalo pri skupnem prizadevanju za učinkovitejšo in uspešnejšo 
Evropsko unijo, ki bo bližja evropskemu ljudstvu.

Bolj kot kdajkoli prej bomo lahko izkoristili evropsko politično soglasje za razvoj 
zakonodajnih pobud na področjih, kjer je to potrebno. Nenazadnje bo Komisija zaradi tega, 
ker bo soodločanje postalo prevladujoč zakonodajni postopek, z vami lahko tesneje 
sodelovala. Samoumevno je, da morate za polno sodelovanje v postopku soodločanja dobiti 
enakovredne informacije, kot jih dobiva Svet.

Komisija se v celoti zavzema za boljše urejevanje, kar razumem kot sprejemanje zakonodaje 
le tam, kjer je njena dodana vrednost očitna, in kot bolj usmerjeno zakonodajo, sprejeto po 
polnem posvetovanju in ob upoštevanju načel sorazmernosti in subsidiarnosti. Pomeni tudi 
boljše spremljanje pobud, kar nam omogoča celovitejši pristop k zakonodaji v skladu z 
okvirnim sporazumom.

Boljše urejevanje bo z izboljšanim soodločanjem pomenilo tudi izpopolnjevanje naših 
postopkov in dialoga ter negovanje ozračja medsebojnega zaupanja, ki temelji na 
preglednosti. Menim, da so ta zaslišanja zelo dober način za začetek napredka, in, kot sem že 
dejala, si sama želim, da bi razvili dober delovni odnos ter se veselim naših dvostranskih 
srečanj in svojega prispevka na sestankih Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter 
Odbora za kulturo in izobraževanje. Verjamem, da se bo, ko to dosežemo, prost pretok 
informacij med nami izboljšal.
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Vprašanja v zvezi z delovnim področjem

4. Katere so tri najpomembnejše prednostne naloge, ki jih želite izpolniti na svojem 
predvidenem delovnem področju, po potrebi upoštevaje finančno, gospodarsko in 
socialno krizo ter vprašanja v zvezi s trajnostnim razvojem?

Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) prežemajo vse sektorje naše družbe, tako 
da bodo številne politike Komisije pozitivno vplivale na njihov razvoj – od strukturnih 
skladov in skladov za razvoj podeželja do enotnega trga in direktiv o varstvu potrošnikov. 
Moja prednostna naloga je razvoj in izvedba evropskega programa za digitalne tehnologije, ki 
prispeva k uresničitvi vizije EU za leto 20201 in je osredotočen na potrošnike ter državljane. 
Evropski program za digitalne tehnologije nameravam razviti v tesnem sodelovanju z 
Evropskim parlamentom in Svetom ter s kolegi s Komisije. Moje začetne prednostne naloge 
so: (i) izgradnja visokohitrostnih omrežij prihodnosti; (ii) uresničitev enotnega spletnega trga; 
(iii) zagotovitev udeležbe vseh državljanov v informacijski družbi; in (iv) ustvariti večjo ter 
bolj usmerjeno podporo raziskavam in inovacijam na področju IKT. Pri spodbujanju inovacij 
imajo svojo vlogo tako državljani kot podjetja, velika ali majhna, uveljavljena ali nova, 
prvovrstna ali začetna.

i. Izgradnja visokohitrostnih omrežij prihodnosti
Eden ključnih elementov za konkurenčnost Evrope je splošna razširjenost visokohitrostnega 
dostopa do interneta. Komisija se zavzema za nadaljnji razvoj svoje evropske širokopasovne 
strategije, ki temelji na konkurenci, medsebojnem dopolnjevanju mobilnih in fiksnih 
tehnologij ter na javno-zasebnih partnerstvih. Odločno si bomo prizadevali za uresničitev 
dvojnega cilja, tj. vsem Evropejcem omogočiti dostop do osnovnega širokopasovnega 
interneta do leta 2013 in spodbujati hitro in široko nadgradnjo do omrežij nove generacije v 
naslednjih petih do desetih letih. Prvi koraki za spodbujanje javnih in zasebnih vlaganj so bili 
storjeni z okvirnim programom za telekomunikacije ter okvirjem državnih pomoči, vendar 
moramo z odstranjevanjem ovir in ustvarjanjem spodbud za vlaganje v nove storitve in 
prvovrstno infrastrukturo, ki jo Evropa potrebuje, nadaljevati, pri čemer je treba upoštevati 
načelo tehnološke nevtralnosti.

ii. Uresničitev enotnega spletnega trga
E- gospodarstvo ima ogromen gospodarski potencial, vendar se vse prevečkrat dogaja, da se 
posamezni potrošniki in podjetja zaradi pravnih in ureditvenih ovir ne poslužujejo spletnih 
transakcij v različnih državah članicah. V zadnjih 18 mesecih sem predsedovala številnim 
okroglim mizam, katerih namen je bil iskanje soglasij glede spletne trgovine. Udeleženci 
okroglih miz so se strinjali z razvojem novih platform za izdajanje dovoljenj in 
večozemeljskih dovoljenj ter z vzpostavitvijo skupnega okvirja za izmenjavo informacij o 
lastništvu pravic, nekateri udeleženci (kot Apple in Amazon) pa so se zavezali, da bodo 
razširili geografsko pokritost svojih storitev v EU. Vendar je glede vprašanj, vse od 
zagotavljanja digitalnih vsebin do povečanja zaupanja potrošnikov v elektronska plačila in 
njihove pogodbene pravice, še marsikaj postoriti. Še naprej bi rada ob tesnem sodelovanju s 
svojimi kolegi zagotavljala, da bo Komisija bistveno prispevala k razvoju praktičnih, 
sorazmernih in inovativnih rešitev, ki bodo ustvarile resnično spletno gospodarstvo EU. 

                                               
1 Posvetovanje o prihodnji strategiji „EU 2020“, COM(2009)647, 24. november 2009.
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iii. Zagotovitev udeležbe vseh državljanov v informacijski družbi
Nadaljevati moramo z izboljševanjem kakovosti spletnih storitev javnega in zasebnega 
sektorja (kot so e-zdravje, e-uprava in e-vključenost). Za to potrebujemo učinkovite standarde 
IKT, ki spodbujajo zlasti interoperabilne rešitve. Zagotoviti moramo tudi, da bodo nove 
tehnologije varne in bodo spoštovale zasebnost, ter da bodo omrežja zanesljiva, prožna, 
odprta in nevtralna. Vse Evropejce, vključno z mlajšimi generacijami, je treba podučiti o 
njihovih pravicah in obveznostih na internetu. To bo zahtevalo okrepljeno delo za varnejši 
internet, na primer glede nasilnih videoiger, ter skrb za povečanje medijske pismenosti. 
Ohraniti moramo naša prizadevanja, da se izognemo digitalnemu razkoraku v naših družbah, 
ki bi prizadel občutljivejše skupine, kot so gospodinjstva z manjšimi dohodki, starejši 
državljani in mladi brezposelni, ter povečati pozitivne učinke, ki jih IKT prinašajo za 
trajnostno digitalno gospodarstvo.

iv. Ustvarjanje večje in bolj usmerjene podpore raziskavam in inovacijam na področju 
IKT
Evropske raziskave in inovacije ostajajo razdrobljene, naša nacionalna raziskovalna in 
izobraževalna omrežja pa so premalo razvita, kar ogroža našo konkurenčnost v svetu. 
Prepričana sem, da so raziskave in inovacije na področju IKT ključne za spopadanje z 
nekaterimi največjimi izzivi za Evropo – od razvoja zelenega gospodarstva z nizkimi 
emisijami ogljika do skrbi za starajoče prebivalstvo – zato morajo biti v središču mnogih 
prihodnjih pobud politik. Ustvariti moramo boljše pogoje za zasebno vlaganje v raziskave in 
razvoj IKT ter okrepiti in olajšati koordinacijo javnih pomoči. Financiranje raziskav mora 
postati dostopno MSP in inovativnim začetnim družbam, s čimer se bo gojilo nov evropski 
talent. Skrbno bom spremljala upravljanje s proračunom v delu, ki zadeva IKT, okvirnega 
programa za raziskave in razvoj (OP) ter programa za konkurenčnost in inovativnost (CIP) in 
drugih finančnih instrumentov v moji pristojnosti. Nameravam se tudi dejavno vključiti v 
razvoj naslednjih finančnih perspektiv za dele 8. OP in naslednika sedanjega CIP, ki se 
nanašajo na IKT. Pregledala bom še delovanje obstoječih skupnih tehnoloških pobud 
(Artemis in ENIAC) ter se pripravila na nova javno-zasebna partnerstva na področju IKT.

5. Katere specifične zakonodajne in nezakonodajne pobude nameravate dati in po 
kakšnem časovnem razporedu? Kaj konkretnega lahko obljubite v zvezi s 
prednostnimi nalogami in zahtevami odborov, ki so v prilogi in bi spadali na vaše 
delovno področje? Kako bi osebno zagotovili visoko kakovost zakonodajnih 
predlogov?

V prvih šestih mesecih svojega mandata bom razvila pobude, ki bodo sestavljale digitalno 
agendo. Cilj te agende je spodbujati integriran okvir politike IKT, ki bo obravnaval ponudbo 
in povpraševanje po digitalnih storitvah, proizvodih in vsebinah ter bo zagotavljal, da bo 
Evropa glede tehnologije ostala v ospredju. Preučila bom vprašanja o načinih spodbujanja, 
uvajanja in širjenja visokohitrostnih fiksnih in mobilnih internetnih omrežij v EU ter 
usklajeno politiko spektra. Veselim se prispevka Evropskega parlamenta, spomladanskega 
Evropskega sveta 2010, neformalnega srečanja ministrov, pristojnih za telekomunikacije, 
aprila v Granadi ter drugih zainteresiranih strani in civilne družbe. Pričakujem, da bo dokonča 
digitalna agenda sprejeta poleti 2010.

Popolnoma se strinjam, da je treba zagotoviti, da EU pripravi zakonodajo samo na področjih, 
kjer so potrebo in sorazmernost za delovanje na ravni EU potrdila javna posvetovanja in kjer 
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se lahko z evropskimi ukrepi doseže zgoraj začrtane cilje po najmanjši gospodarski ceni. 
Predsednik Barroso je pripisal velik pomen „pametni“ zakonodaji in zagotavljanju, da 
Komisija poleg svojih programov porabe pozorno in sistematično oceni tudi svoje 
zakonodajne predloge in izvajanje obstoječe zakonodaje. Digitalno agendo nameravam z 
zakonodajnimi in nezakonodajnimi pobudami izvesti na naslednjih treh področjih: (i) 
izgradnja visokohitrostnih omrežij prihodnosti; (ii) evropske digitalne vsebine; ter (iii) 
digitalno državljanstvo.

i. Izgradnja visokohitrostnih omrežij prihodnosti
Letos bo Komisija predstavila tudi priporočilo o reguliranem dostopu do dostopovnih omrežij 
naslednje generacije, s čimer bo še bolj spodbujala k širjenju visokohitrostnih omrežij. Takoj 
bomo začeli tudi z vzpostavljanjem Organa evropskih regulatorjev za elektronske 
komunikacije (BEREC).

Komisija bo v letu 2010 začela široko javno posvetovanje na temo obveznosti zagotavljanja 
univerzalne storitve. Veselim se dejavnega prispevka Evropskega parlamenta k tej razpravi, ki 
bo tvorila osnovo za sporočilo Komisije, čemur bodo po potrebi do konca leta 2010 sledili 
zakonodajni predlogi.

Komisija dejavno spodbuja države članice k dokončanju prehoda na digitalno oddajanje do 
januarja 2012 in k odprtju frekvenčnega pasu 800 MHz za nadaljnji razvoj brezžičnih 
komunikacijskih storitev. Menim, da mora Evropa polno izkoristiti priložnost, ki se ponuja s 
ponovno dodelitvijo spektra in da bo sprejetje usklajenega pristopa pomembno prispevalo h 
gospodarski oživitvi. Menim tudi, da bo razvoj ambiciozne politike spektra v Evropi 
omogočil ugodne pogoje za razvoj cele palete novih storitev, zlasti mobilnega dostopa do 
širokopasovnih storitev.

Evropski parlament in Svet bosta sprejela večletni program politike spektra, ki bo zagotavljal 
strateško usmeritev za rabo spektra v Evropi. Veselim se svoje udeležbe na vrhunskem 
srečanju z Evropskim parlamentom, namenjenemu razpravi o spektru, za katerega menim, da 
je dober forum za podrobnejšo razpravo o naših prihodnjih prednostnih nalogah. 

ii. Razvoj politike o evropskih digitalnih vsebinah
Rada bi se osredotočila na vzpostavitev resničnega enotnega trga vsebin in na olajševanje 
digitalizacije evropske kulturne dediščine kot na eno svojih prvih prednostnih nalog. Za ta 
postopek bo treba v okviru Komisije in z drugimi institucijami sprejeti usklajene ukrepe za 
odpravo sedanje razdrobljenosti trga EU. Skrbno bom preučila določbe za izdajo dovoljenj, ki 
dovoljujejo dostop do vsebin, zlasti za dela, ki se ne tiskajo več, in „dela sirote“ ter določbe 
glede uvajanja vzdržne podlage za Evropsko digitalno knjižnico (Europeana) in obsežne 
digitalizacije kulturnih del v Evropi. V tesnem sodelovanju s komisarjem za notranji trg bom 
prispevala k ciljem Komisije, da se zagotovi ugodno okolje za razvoj zanesljivih, 
konkurenčnih in vseevropskih spletnih vsebin, vključno z učinkovito zaščito intelektualne 
lastnine tistih, ki svoje vsebine ponujajo na spletu, da bi se obrnil trend nezakonitih prenosov.

Komisija si bo prizadevala tudi za ponovni mandat Evropske agencije za varnost omrežij in 
informacij (ENISA). Pričakujem še, da bodo rezultati lanskoletne razprave o kibernetskih 
napadih postali podlaga predlogom za posodobitev in okrepitev varnosti omrežij in informacij 
na evropski ravni. Nameravamo tudi poročati o direktivi o avdiovizualnih in medijskih 
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storitvah ter izvesti pregled direktive o informacijah javnega sektorja in oceniti potrebo po 
nadaljnjih ukrepih v zvezi z evropskim sistemom za klasifikacijo videoiger.

iii. Razvoj politike za digitalno državljanstvo
Posebej se bom posvetila prispevku Evrope k izdelavi visokokakovostnih odprtih standardov 
IKT. Poleg tega bo Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu ministrov pred koncem leta 
2010 poročala v zvezi z vprašanjem nevtralnosti omrežja, kot izhodišče pa bo vzela nove 
določbe iz telekomunikacijskega svežnja.

Evropskim državljanom bi moralo biti omogočeno uporabljati digitalne storitve tudi ob 
izvajanju pravice do svobode gibanja. Komisija bo v juniju izdala vmesno poročilo o uredbi o 
gostovanju, sledil pa bo celovit pregled. Pozorno bom spremljala razvoj cen gostovanja v 
Evropi in pričakujem mnogo nižje drobnoprodajne cene podatkovnega gostovanja ter konec 
pretresov ob prejemu računov.

Izzivi glede zaščite osebnih podatkov se z razvojem novih tehnologij povečujejo. Veselim se 
sodelovanja s komisarko Reding pri ocenjevanju rezultatov javnih posvetovanj o splošni 
direktivi o varstvu podatkov. Komisija bo skrbno kontrolirala učinkovito izvajanje novih 
pravil o zasebnosti, ki jih bo treba prenesti do 2011. V sodelovanju z evropskim nadzornikom 
za varstvo podatkov nameravam prevzeti proaktivno vlogo glede priglaševanja kršitev.

Nadaljnji ključni načrti obsegajo: spremljanje akcijskih načrtov v zvezi z e-upravo, e-
vključenostjo in e-zdravjem ter ministrskih izjav. Premišljevala bom tudi o predlogih za 
uredbo o varnostnem sistemu za vozila eCall in o razvoju naše politike o IKT za energetsko 
učinkovitost.


