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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Επιστολή που απηύθυναν o Jerzy Buzek, πρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και
Ενέργειας, και η Petra Kammerevert, προς την Cecilia Wikström, πρόεδρο της Διάσκεψης των
προέδρων των επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μετάφραση

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

Ref.: D (2017)26075
AA/RW/lw

Κυρία πρόεδρε,

Σύμφωνα με το άρθρο 118 του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) και η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
(CULT)1 πραγματοποίησαν δημόσια ακρόαση στις 20 Ιουνίου 2017 με την κ. Gabriel, ορισθείσα
Επίτροπο, η οποία, υπό την προϋπόθεση της θετικής έκβασης της διαδικασίας ορισμού, θα είναι
αρμόδια για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία.

Πριν από την ακρόαση, το Κοινοβούλιο είχε στείλει στην ορισθείσα Επίτροπο κατάλογο γραπτών
ερωτήσεων στις οποίες απάντησε στις 15 Ιουνίου 2017. Οι επιτροπές μας σημείωσαν ότι η κ.
Gabriel απάντησε ικανοποιητικά σε αυτές τις ερωτήσεις.

Η κ. Gabriel άνοιξε την ακρόαση, προβαίνοντας σε δήλωση στην οποία αναφέρθηκε στα εξής:

1. Η εμπειρία της ως βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η προηγούμενη πείρα
της, της έχουν επιτρέψει να αποκτήσει μια μέθοδο εργασίας που βασίζεται στον διάλογο,
τη συνεργασία, τον συμβιβασμό και τη διαφάνεια·

2. Η ψηφιακή ενιαία αγορά είναι μία από τις προτεραιότητες της Επιτροπής, και η
ολοκλήρωσή της θα μπορούσε να συμβάλει όχι μόνο στην ανάπτυξη και τις επενδύσεις,
αλλά και στην προστασία των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των πολιτών. Είναι
απαραίτητο να τεθούν οι πολίτες στο επίκεντρο της συζήτησης σχετικά με την ψηφιακή
ενιαία αγορά·

1 Συνδέθηκαν οι ακόλουθες επιτροπές: η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
(IMCO), η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (JURI) και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και
Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE).
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3. Η ψηφιακή πολιτική είναι στενά συνδεδεμένη με όλες τις πτυχές της κοινωνίας. Ως εκ
τούτου, επιβάλλεται η αντιμετώπιση των προκλήσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού
του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Κατά συνέπεια, η ίδια θα εργαστεί για να
εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα και την τεχνική ηγεσία της ΕΕ στους
υπερυπολογιστές, τα μαζικά δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη. Υπογράμμισε επίσης
την ανάγκη για τη στήριξη της επιστημονικής έρευνας·

4. Πολλά έχουν ήδη επιτευχθεί από τον προκάτοχό της σε σχέση με την ψηφιακή ενιαία
αγορά, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να
αντιμετωπιστούν, ιδίως ο κώδικας ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η μεταρρύθμιση των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και οι
αδικαιολόγητοι φραγμοί γεωγραφικού χαρακτήρα. Η Gabriel υπογράμμισε επίσης
ορισμένες νέες πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν, ιδίως στον τομέα της
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ένα δίκαιο οικονομικό και κανονιστικό περιβάλλον για τις
διασυνοριακές ηλεκτρονικές πλατφόρμες, την ελεύθερη διασυνοριακή ροή δεδομένων μη
προσωπικού χαρακτήρα και την προσβασιμότητα και επαναχρησιμοποίηση των
δεδομένων του δημόσιου τομέα και των δημόσια χρηματοδοτούμενων δεδομένων·

5. Είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στη διασφάλιση της εφαρμογής των πολιτικών και
πρωτοβουλιών που έχουν εγκριθεί έως σήμερα.

* * *

Αξιολόγηση της επιτροπής ITRE

Όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της επιτροπής ITRE, κ. Gabriel
απάντησε στις ερωτήσεις και ανέλαβε δεσμεύσεις σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

1. Τόνισε τη σημασία που έχει η υποστήριξη της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας, και ιδίως
των ΜΜΕ, και υποσχέθηκε να δώσει προτεραιότητα σε αυτό το ζήτημα, επισημαίνοντας
τον ρόλο που διαδραματίζουν οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας και την ανάγκη να
αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές πτυχές του ψηφιακού μετασχηματισμού. Στο πλαίσιο
αυτό, κατέδειξε ως σημαντικά σύμβολα τη συνδεσιμότητα και τον κανονισμό WIFI4EU·

2. Όσον αφορά τον κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τόνισε τις πτυχές της καθολικής
υπηρεσίας σε σχέση με το ζήτημα των διεθνών κλήσεων, σημειώνοντας ότι η καθολική
υπηρεσία θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα επιλογής και προσιτές τιμές για τους πολίτες.
Όσον αφορά την κατανομή του ραδιοφάσματος, τόνισε την ανάγκη να σημειωθεί
πρόοδος, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση των προσπαθειών σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα
αυτόν θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες. Τόνισε τη σημασία της συνδεσιμότητας και
υπογράμμισε το γεγονός ότι οι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι σε θέση
να καλύψουν τη ζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, επεσήμανε τις σημαντικές
επενδυτικές ανάγκες για την ανάπτυξη των πολύ υψηλής ταχύτητας δικτύων·

3. Όσον αφορά τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, επεσήμανε ότι οι υποδομές ζωτικής
σημασίας πρέπει να προστατεύονται και εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να
αντιμετωπιστούν τα θέματα που αφορούν την πιστοποίηση και την επισήμανση,  και ότι
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απαιτείται μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Συμφώνησε ότι είναι
απαραίτητο να εξεταστεί το θέμα της ευθύνης, όσον αφορά τους κατασκευαστές
συσκευών για το διαδίκτυο των πραγμάτων, και υπενθύμισε ότι θα παρουσιάσει, τον
Σεπτέμβριο, μια αναθεώρηση του κανονισμού ENISA, προκειμένου να επανεξεταστεί η
εντολή της Υπηρεσίας·

4. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον BEREC, αναγνώρισε την ύπαρξη διαφορετικών
απόψεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων και το γεγονός ότι ο BEREC είναι ο μικρότερος
οργανισμός της ΕΕ. Δήλωσε ότι η δομή θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην
πραγματικότητα και ότι θα επιδιώξει μια συμβιβαστική λύση με βάση το τι θα μπορούσαν
να συμφωνήσουν από κοινού όλα τα μέρη·

5. Πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει κρυπτογράφηση χωρίς εναλλακτικές. Δήλωσε επίσης ότι
η νόμιμη πρόσβαση θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για
λόγους εθνικής ασφάλειας·

6. Όσον αφορά τις διαδικτυακές πλατφόρμες, υποστήριξε ότι η ποικιλία των πλατφορμών
θα πρέπει να διατηρηθεί και ότι οι πλατφόρμες μπορούν να διαδραματίσουν θετικό ρόλο.
Τόνισε ότι η υπερβολική ρύθμιση θα πρέπει να αποφεύγεται και ότι κάθε νομοθετική
πρόταση πρέπει να αντιμετωπίζει συγκεκριμένα προβλήματα, επισημαίνοντας επίσης τον
ρόλο που η αυτορρύθμιση θα μπορούσε να διαδραματίσει και τη σημασία της επιβολής
της ήδη υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με τις πλατφόρμες, ιδίως την οδηγία για το
ηλεκτρονικό εμπόριο. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε την ανάγκη να αντιμετωπιστούν
οι αθέμιτες πρακτικές μεταξύ των πλατφορμών και των επιχειρήσεων στις εν λόγω
πλατφόρμες·

7. Σκοπεύει να λάβει υπόψη της τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών και να είναι
διαφανής όσον αφορά όλες τις συναντήσεις της·

8. Όπως και ο Αντιπρόεδρος κ. Ansip, τάσσεται κατά των απαιτήσεων υποχρεωτικού
εντοπισμού δεδομένων, επισημαίνοντας τη σημασία των δικαιωμάτων φορητότητας και
προσβασιμότητας.

* * *

Αξιολόγηση της επιτροπής CULT

Όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της επιτροπής CULT, κ. Gabriel
απάντησε στις ερωτήσεις και ανέλαβε δεσμεύσεις σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα:

1. Τόνισε τον σημαντικό ρόλο των πλατφορμών στην ψηφιακή οικονομία και την κοινωνία,
ιδίως για τη επιγραμμική διάδοση του πολιτιστικού και δημιουργικού περιεχομένου,
κυρίως του οπτικοακουστικού περιεχομένου. Σημείωσε τη σημασία της εξασφάλισης
υψηλού επιπέδου προστασίας των ανηλίκων και την ανάγκη διαφύλαξης των πολιτών από
την υποκίνηση σε ενέργειες μίσους και τρομοκρατίας.

2. Τόνισε την ανάγκη να διασφαλισθεί μια συνεκτική και συνεπής προσέγγιση όσον αφορά
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τη ρύθμιση των πλατφορμών. Σημείωσε τις ανησυχίες των βουλευτών όσον αφορά
ενδεχόμενες νομικές ασυνέπειες μεταξύ των διαφόρων νομοθετικών προτάσεων που
αφορούν τις πλατφόρμες. Η ίδια δεσμεύτηκε να προωθήσει περαιτέρω το διάλογο με
παρόχους υπηρεσιών πλατφόρμας και λοιπούς ενδιαφερομένους, με εστίαση στην
αυτορύθμιση και στους εθελοντικούς κώδικες δεοντολογίας. Τα μέλη ζήτησαν από την κ.
Gabriel να αξιολογήσει πλήρως την καταλληλότητα των νομοθετικών πρωτοβουλιών
στον εν λόγω τομέα.

3. Όσον αφορά το οπτικοακουστικό περιεχόμενο, επανέλαβε το σκεπτικό στο οποίο
βασίζεται η  πρόταση CabSat (για τις δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και την
καλωδιακή αναμετάδοση), επιμένοντας ότι ρυθμίζει συγκεκριμένα είδη υπηρεσιών και
δεν θέτει εν αμφιβόλω τις αρχές της χώρας καταγωγής, εδαφικής αδειοδότησης ή τη
συμβατική ελευθερία. Επίσης, υποστήριξε τον προσανατολισμό της προσέγγισης της
Επιτροπής στον γεωγραφικό αποκλεισμό, ιδίως όσον αφορά την εξαίρεση των
οπτικοακουστικών υπηρεσιών από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού με την αιτιολογία
των καθιερωμένων πρακτικών εδαφικής αδειοδότησης. Οι βουλευτές τόνισαν την ανάγκη
για σαφήνεια όσον αφορά τον αδικαιολόγητο γεωγραφικό αποκλεισμό στο εν λόγω πεδίο.

4. Επίσης, τόνισε την επιτακτική ανάγκη για νομοθεσία που θα εξασφαλίζει δίκαιη αμοιβή
για τους δημιουργούς και ταυτόχρονα θα προστατεύει την πρόσβαση σε πολιτιστικό και
δημιουργικό περιεχόμενο για τους χρήστες. Υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση
της Επιτροπής σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία
αγορά και την έμφαση στην αποσαφήνιση των ευθυνών των πλατφορμών σε σχέση με
υλικό προστατευόμενο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ίδια επιβεβαίωσε τη
θέση της Επιτροπής ότι δεν υπάρχει ανάγκη επικαιροποίησης της οδηγίας για το
ηλεκτρονικό εμπόριο, και της ρύθμισης που αφορά την απαλλαγή από την ευθύνη.

5. Τόνισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί πραγματικότητα και δίνει μια ευκαιρία
στα άτομα όλων των ηλικιών να αποκτήσουν νέες ψηφιακές δεξιότητες. Τόνισε ότι αυτό
καλύπτει τόσο τους εργαζομένους για να αποκτήσουν νέες δεξιότητες για την αγορά
εργασίας όσο και πιο ευάλωτα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας για την απόκτηση βασικών
δεξιοτήτων ζωής, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού γραμματισμού. Στο πλαίσιο
αυτό, αναφέρθηκε σε διάφορες πρωτοβουλίες, π.χ. τον συνασπισμό για τις ψηφιακές
δεξιότητες και θέσεις εργασίας - και υπογράμμισε την ανάγκη για τη διάδοση των
βέλτιστων πρακτικών. Τόνισε  επίσης την ανάγκη να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα
μεταξύ των κοινοτήτων καθώς και μεταξύ των γενεών.

6. Υπογράμμισε την αξία της «Δημιουργικής Ευρώπης» και τον ρόλο του υποπρογράμματος
«MEDIA» στην προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας, καθιστώντας
δυνατή την παραγωγή και διανομή πολιτιστικού και δημιουργικού περιεχομένου σε
ολόκληρη την ΕΕ. Επίσης, εντόπισε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες (οδηγία ΥΟΑΜ και
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην στρατηγική για την ενιαία ψηφιακή αγορά)
όπου η προώθηση ευρωπαϊκών έργων αποτελεί ένα ειδικό στόχο. Όσον αφορά τη
διευκόλυνση εγγύησης δανείων Δημιουργική Ευρώπη, η ίδια δεσμεύτηκε να κάνει
περισσότερα για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του ΕΤΕ και του ΕΤΣΕ.

7. Επανέλαβε ότι η Euronews έχει μια βασική γενική αποστολή ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
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που συνάδει με τη συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και τόνισε ότι η Επιτροπή μπορεί
να αποσυρθεί από τη συμφωνία ή να παρέμβει ανά πάσα στιγμή, εάν δεν πληρούνται οι
όροι της συμφωνίας. Υποσχέθηκε να συναντηθεί σύντομα με τη διοίκηση του Euronews
για να συζητήσει τις πρόσφατες εξελίξεις και τη μελλοντική κατεύθυνση.

8. Η ίδια επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της προς υψηλού επιπέδου, ανεξάρτητη δημοσιογραφία,
τονίζοντας ότι οι «ψευδείς ειδήσεις» παρουσιάζουν νέες προκλήσεις λόγω του ότι η
παραπληροφόρηση εξαπλώνεται ταχύτατα. Επιμένει σχετικά με την ανάγκη για μια κοινή
προσέγγιση στη νομοθεσία.

Η ορισθείσα Επίτροπος προέβη σε σύντομη τελική δήλωση στην οποία επιβεβαίωσε ότι είναι
αναγκαίο να αξιοποιηθεί το δυναμικό της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι θα
συμμορφωθεί με τις προτεραιότητες που καθόρισε ο Πρόεδρος Juncker και θα αποδώσει μεγάλη
σημασία στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών. Στο έργο της, θα επιδιώξει
συμβιβαστικές λύσεις και θα δώσει προτεραιότητα στο διάλογο. Δήλωσε ότι είναι σημαντικό να
εφαρμοστούν οι πράξεις που έχουν εγκριθεί και υπογράμμισε την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο,
τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τις τεχνολογίες υπερυπολογιστών.

* * *

Γνωμοδότηση της Επιτροπής IMCO

Η ορισθείσα Επίτροπος, κ. Gabriel συμμετείχε στη συζήτηση και απάντησε στα ερωτήματα
γενικά με πολύ αξιόπιστο και πειστικό τρόπο, ανέλαβε δε δεσμεύσεις σχετικά με: την
ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, με βασικούς στόχους τη συμβολή στην ανάπτυξη και
τις επενδύσεις και την προστασία των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των πολιτών· την
ολοκλήρωση των εν εξελίξει νομοθετικών πρωτοβουλιών για την ενιαία ψηφιακή αγορά,
επιτυγχάνοντας πολιτικές συμφωνίες με τους συννομοθέτες για βασικές προτάσεις όπως ο
Ευρωπαϊκός κώδικας ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών, η αναθεώρηση των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, και το θέμα των αδικαιολόγητων φραγμών γεωγραφικού χαρακτήρα·
την επενεξέταση της στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο· τη δημιουργία
του κατάλληλου πλαισίου που θα ευνοεί την εμφάνιση νέων διαδικτυακών πλατφορμών στην
Ευρώπη, ιδίως με την προώθηση δίκαιων σχέσεων μεταξύ των πλατφορμών και των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτές· την εξασφάλιση της διασυνοριακής ελεύθερης
ροής δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην εσωτερική αγορά, και, ειδικότερα, την
αντιμετώπιση του ζητήματος των απαιτήσεων εντοπισμού δεδομένων· και την περαιτέρω
προώθηση σύγχρονων, ευέλικτων και διαλειτουργικών δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών.

Η επιτροπή IMCO εκφράζει την προσδοκία η ορισθείσα Επίτροπο να επιτύχει τους στόχους της
και να υλοποιήσει τις προτάσεις που διατύπωσε για την υλοποίηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.
Η Επιτροπή IMCO προσδοκά επίσης από την ορισθείσα Επίτροπο να υπερασπιστεί τις θέσεις του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα της εσωτερικής αγοράς και της προστασίας των
καταναλωτών, λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η IMCO στην
υλοποίηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.
Στη βάση αυτή, οι συντονιστές της επιτροπής IMCO κατέληξαν με συναίνεση στο συμπέρασμα
ότι η κ. Mariya Gabriel έχει τα προσόντα τόσο για να συμμετάσχει στο Σώμα των Επιτρόπων όσο
και για να εκτελεί τα συγκεκριμένα για την θέση καθήκοντα.
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* * *

Γνωμοδότηση της Επιτροπής JURI

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, στην οποία χορηγήθηκε καθεστώς συνδεδεμένης επιτροπής,
βάσει των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παραρτήματος V του Κανονισμού για το δίκαιο περί
διανοητικής ιδιοκτησίας, προέβη στις ακόλουθες παρατηρήσεις σχετικά με την καταλληλότητα
και τις δεσμεύσεις της ορισθείσας Επιτρόπου, ιδίως στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας.

Η ορισθείσα Επίτροπος επέδειξε ορθή κατανόηση των κυριότερων προκλήσεων που συνδέονται
με τη μεταρρύθμιση στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της και προθυμία να
συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με στόχο να εξασφαλιστεί η
επιτυχία της δέσμης για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ορισθείσα Επίτροπος φάνηκε
πεπεισμένη για την ορθότητα ορισμένων από τα στοιχεία της μεταρρύθμισης, όπως η σημασία
της εύλογης αμοιβής των καλλιτεχνών, οι ανάγκες των βιβλιοθηκών και αρχείων και η
διαδικασία επικύρωσης της Συνθήκης του Μαρακές, και  διευκρίνισε τις απόψεις της σχετικά με
την προστασία έργων που καλύπτονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της
ψηφιακής πλατφόρμας. Στην αναφορά της στη σχέση μεταξύ της παρούσας πρότασης οδηγίας για
τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο  δεν ήταν
απολύτως σαφής και η ανάλυση του τρόπου στήριξης της δημιουργικής βιομηχανίας στην
Ευρώπη ήταν λιγότερο αναπτυγμένη, αποδείχθηκε όμως σταθερή όσον αφορά την υπεράσπιση
της αρχής της χώρας προέλευσης, στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του κανονισμού CabSat.

Υπό το πρίσμα των απαντήσεων που έδωσε η ορισθείσα Επίτροπος, η γενική αξιολόγηση της
επιτροπής κατέληξε στο ότι η ίδια είναι κατάλληλη για τον χειρισμό του χαρτοφυλακίου που της
έχει ανατεθεί.

* * *

Γνωμοδότηση της Επιτροπής LIBE

Η ορισθείσα Επίτροπος Gabriel επέδειξε δέσμευση στην ανάπτυξη συνεργασίας με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και στην ετοιμότητα να συνεργαστεί με τις διάφορες επιτροπές
που είναι αρμόδιες για ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της. Η μέθοδος
εργασίας της βασίζεται στον διάλογο και τη συνεργασία.

Δεσμεύτηκε στην προστασία και την προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των πολιτικών
ελευθεριών που αφορούν το χαρτοφυλάκιό της. Δήλωσε την πρόθεση να προωθήσει την
προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια των δεδομένων και να διασφαλίσει την ελεύθερη
ροή των δεδομένων στην Ένωση.

Απαντώντας σε διάφορες ερωτήσεις των βουλευτών για την πρόταση σχετικά με την προστασία
της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, υπερασπίστηκε με σθένος τη θέση της
Επιτροπής και πρότεινε την αναβάθμιση της υφιστάμενης οδηγίας σε κανονισμό για να
εξασφαλιστεί η συνοχή με τον ΓΚΠΔ και η ενίσχυση της προστασίας των ατόμων, και για να
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διασφαλιστεί ότι ο μηχανισμός συνεκτικότητας του γενικού κανονισμού για την προστασία
δεδομένων εφαρμόζεται επίσης στο πλαίσιο της πρότασης για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.
Τόνισε ότι αποτελεί ουσιαστικό μέσον για την προστασία των ατόμων στο ψηφιακό περιβάλλον
και για τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης. Τέλος, τόνισε ότι η σύμφωνη γνώμη των χρηστών είναι
η βαθύτερη ουσία της πρότασης για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την οποία προτίθεται να
διασφαλίσει, καθώς παρέχει στους πολίτες τον έλεγχο των δεδομένων τους. Υπογράμμισε την
ανάγκη για την υπεράσπιση της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας της ενημέρωσης και
του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης, καθώς και της ποικιλομορφίας και του ανοιχτού
χαρακτήρα του Διαδικτύου. Τόνισε τη δέσμευσή της να διασφαλίζει πάντοτε την ισότητα μεταξύ
ανδρών και γυναικών και να εφαρμόζει πλήρως τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε τη σημασία της κρυπτογράφησης για την εγγύηση της
ασφάλειας χωρίς εναλλακτικές ή άλλα εργαλεία μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Επίσης,
επεσήμανε ότι η νόμιμη πρόσβαση σε κωδικοποιημένες πληροφορίες πρέπει να γίνεται υπό πολύ
αυστηρές προϋποθέσεις και μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς. Σχετικά με τις ψευδείς ειδήσεις
και τη ρητορική μίσους, η κ. Gabriel τόνισε στις γραπτές απαντήσεις της ότι προτείνει την
προώθηση της ενεργού συνεργασίας με διαδικτυακές πλατφόρμες και μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, καθώς και τη συνεργασία με την Ύπατη Εκπρόσωπο, με στόχο την ενίσχυση των
στρατηγικών επικοινωνίας για την αντιμετώπιση των εκστρατειών παραπληροφόρησης εκτός της
Ένωσης. Έχει η ίδια δεσμευτεί να συνεργαστεί με τον Αντιπρόεδρο για την ψηφιακή ενιαία
αγορά και τον Επίτροπο που είναι αρμόδιος για τη Δικαιοσύνη για όλα αυτά τα ζητήματα.

Όσον αφορά την επιτροπή LIBE, το γενικό συμπέρασμα της ακρόασης έχει ως εξής: Η ορισθείσα
Επίτροπος κατέδειξε τις κατάλληλες ικανότητες για να συμπεριληφθεί στο  Σώμα των Επιτρόπων
και να φέρει σε πέρας τα καθήκοντά της.  Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό κατά την άσκηση
των ειδικών καθηκόντων της, τα θεμελιώδη δικαιώματα να είναι πλήρως ενσωματωμένα σε όλες
τις δράσεις. Η επιτροπή LIBE εκτιμά ότι είναι απαραίτητο η Επίτροπος να συνεργαστώ πολύ
στενά με τον αρμόδιο Επίτροπο για θέματα Δικαιοσύνης, τον Αντιπρόεδρο για την ψηφιακή
ενιαία αγορά και τον πρώτο Αντιπρόεδρο για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα. Η κ. Gabriel καλείται
να αναφέρεται απευθείας και τακτικά στην επιτροπή LIBE σχετικά με αυτά τα θέματα.

Τα ανωτέρω αντιπροσωπεύουν την συναίνεση όλων των συντονιστών της επιτροπής LIBE.

* * *

Κατά την αξιολόγησή μας, λάβαμε υπόψη τις προσωπικές ικανότητες της κ. Gabriel, την
προσήλωσή της στην ευρωπαϊκή ιδέα, την ικανότητα επικοινωνίας, τις δεσμεύσεις της όσον
αφορά τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο και τις επιτροπές του, την ικανότητά της στον τομέα
πολιτικής, τις γραπτές απαντήσεις της στις ερωτήσεις που της τέθηκαν πριν την ακρόαση, και τις
απαντήσεις της σε ερωτήματα των βουλευτών κατά την ακρόαση. Βάσει των ανωτέρω, και της
συζήτησης που διεξήχθη μεταξύ των συντονιστών των επιτροπών μας, οι οποίοι συνεδρίασαν
μετά την ακρόαση υπό την προεδρία μας, δηλώνουμε τα εξής:

Οι συντονιστές των επιτροπών ITRE και CULT κατέληξαν ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι η κ.
Mariya Gabriel έχει τα προσόντα τόσο για να συμμετάσχει στο Σώμα των Επιτρόπων όσο και για
να εκτελεί τα συγκεκριμένα για την θέση καθήκοντα.
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Παρακαλούμε να θέσετε την αξιολόγηση αυτή στην προσοχή της Διάσκεψης των Προέδρων.

(Τύπος ευγενείας και υπογραφή)


