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Austatud esimees

Vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra artiklile 118 korraldasid tööstuse, teadusuuringute ja
energeetikakomisjon ning kultuuri- ja hariduskomisjon1 20. juunil 2017 avaliku kuulamise
volinikukandidaat Mariya Gabrieliga, kes ametisse nimetamise menetluse positiivse tulemuse
korral hakkab vastutama digitaalmajanduse ja -ühiskonna valdkonna eest.

Enne kuulamist saatis parlament volinikukandidaadile kirjalikult vastatavad küsimused,
millele ta vastas 15. juunil 2017. Parlamendikomisjonid märkisid, et pr Gabriel vastas nendele
küsimustele rahuldavalt.

Pr Gabriel avas kuulamise avaldusega, milles ta osutas järgmisele.

1. Tema kuulumine Euroopa Parlamendi koosseisu ja varasem kogemus on kaasa toonud
dialoogil, koostööl, kompromisside leidmisel ja avatusel põhinevad töömeetodid.

2. Komisjoni üks prioriteet on digitaalne ühtne turg ning selle väljakujundamine edendaks
nii majanduskasvu ja investeeringuid kui ka kodanike huvide ja õiguste kaitsmist. On
tähtis asetada kodanikud digitaalset ühtset turgu käsitleva arutelu keskmesse.

3. Digitaalpoliitika on tihedalt seotud ühiskonna kõigi aspektidega. Seetõttu tuleb tegeleda
digitaliseerimise küsimustega Euroopa sotsiaalsest mudelist lähtuvalt. Sellest
tulenevalt ta töötaks selle nimel, et tagada ELi konkurentsivõime ja tehniline
juhtpositsioon suurandmete, superarvutite ja tehisintellekti valdkonnas Ta rõhutas ka,
et toetada tuleb teadusuuringuid.

1 Kaasatud olid järgmised komisjonid: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon, õiguskomisjon ning
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon.
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4. Tema eelkäija on digitaalse ühtse turu valdkonnas teinud juba suuri edusamme, kuid
tegeleda tuleb veel paljude küsimustega, eelkõige elektroonilise side seadustiku,
autoriõiguste reformi, audiovisuaalmeedia teenuste ja põhjendamatu asukohapõhine
piiramise teemaga. Ta tõi esile ka mitmeid uusi algatusi, mis tuleb käivitada, eelkõige
küberjulgeoleku, veebiplatvormide õiglase majandus- ja õiguskeskkonna, isikustamata
andmete piiriülese vaba liikumise ning avaliku sektori andmetele ja avaliku sektori
rahastatud andmetele juurdepääsu ja selliste andmete uuesti kasutamise valdkonnas.

5. Oluline on keskenduda sellele, et tagada seni vastu võetud poliitikameetmete ja
algatuste rakendamine.

* * *

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni hinnang

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni pädevusse kuuluvate valdkondade puhul
vastas pr Gabriel küsimustele ja andis lubadusi järgmistel teemadel.

1. Ta rõhutas, kui oluline on toetada tööstuse ja eelkõige VKEde digitaliseerimist, ning
lubas seada selle küsimuse esikohale, juhtides tähelepanu digitaalse innovatsiooni
keskuste rollile ja vajadusele tegeleda digitaliseerimise sotsiaalsete aspektidega.
Sellega seoses ta märkis ühenduvust ja WiFi4EU määrust kui olulist tähist.

2. Elektroonilise side seadustiku küsimuses osutas ta universaalteenuse aspektile
rahvusvaheliste kõnede puhul ning märkis, et universaalteenus tagaks kodanikele
valiku ja vastuvõetava hinnataseme. Sagedusjaotusega seoses rõhutas ta vajadust
liikuda edasi ning märkis, et ELi tasandil tehtavad suuremad jõupingutused selles
valdkonnas looksid võimalusi. Ta toonitas ühenduvuse olulisust ja tõi esile asjaolu, et
digitaalteenuste osutajad peaksid suutma vastata nõudlusele Euroopa tasandil. Lisaks
märkis ta, et ülikiirete võrkude kasutuselevõtuks tuleb teha märkimisväärseid
investeeringuid.

3. Küberrünnete teemal tõi ta välja asjaolu, et tuleb kaitsta elutähtsat taristut, ning
väljendas seisukohta, et tegeleda tuleks sertifitseerimise ja märgistamise küsimustega
ning liikmesriigid peavad tegema rohkem koostööd. Ta nõustus, et tuleb käsitleda
vastutuse küsimust asjade interneti seadmete tootjate puhul, ning tuletas meelde, et ta
esitab septembris ka ENISA määruse läbivaatamise tulemuse. Läbivaatamisel
keskendutakse ENISA volitustele.

4. BERECit käsitleva küsimuse vastuses tunnistas ta, et institutsioonid on eri
seisukohtadel ning et BERECi Büroo on väikseim ELi amet. Ta märkis, et struktuuri
tuleks kohandada tegelikkusele vastavaks, ning ta püüab saavutada kõigile osapooltele
vastuvõetava kompromissi.

5. Ta leiab, et tuleks kasutada krüpteerimist ilma tagausteta. Ta märkis ka, et seaduslikku
juurdepääsu tuleks lubada ainult juhul, kui see on vajalik riigi julgeoleku kaalutlustel.
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6. Veebiplatvormide küsimuses leidis ta, et platvormide mitmekesisus tuleks säilitada
ning platvormidel võib olla positiivne roll. Ta rõhutas, et tuleks vältida ülereguleerimist
ning kõik seadusandlikud ettepanekud peaksid käsitlema konkreetseid probleeme. Ta
juhtis seejuures tähelepanu ka iseregulatsiooni võimalikule osatähtsusele ning
platvorme käsitlevate kehtivate õigusaktide, eelkõige e-kaubanduse direktiivi
jõustamise olulisusele. Sellega seoses tõi ta välja, et tuleb tegeleda platvormide ja
nendel platvormidel tegutsevate ettevõtete vaheliste ebaausate tavade probleemiga.

7. Ta võtaks arvesse sidusrühmade arvamusi ja tagaks läbipaistvuse kõigi oma kohtumiste
asjus.

8. Sarnaselt asepresident Ansipile oli ta vastu andmete lokaliseerimise nõuetele, märkides
ka kaasaskantavus- ja juurdepääsuõiguste olulisust.

* * *

Kultuuri- ja hariduskomisjoni hinnang

Kultuuri- ja hariduskomisjoni pädevusse kuuluvate valdkondade puhul vastas pr Gabriel
küsimustele ja andis lubadusi järgmistel teemadel.

1. Ta toonitas, et digitaalmajanduses ja -ühiskonnas on platvormidel tähtis roll, eelkõige
kultuuri- ja loomesisu (peamiselt audiovisuaalsisu) levitamiseks veebikeskkonnas. Ta
märkis, et oluline on tagada alaealiste kõrgetasemeline kaitse ning et kodanikke tuleb
kaitsta vihkamisele ja terrorismile õhutamise eest.

2. Ta tõi esile vajadust tagada järjepidev ja sidus lähenemisviis platvormide
reguleerimisele. Ta võttis teadmiseks parlamendiliikmete mure seoses võimalike
õiguslike vastuoludega eri seadusandlikes ettepanekutes, mis platvorme mõjutavad. Ta
lubas viia platvormiteenuse osutajate ja sidusrühmadega edasi dialoogi, milles
keskendutakse iseregulatsioonile ja vabatahtlikele käitumisjuhenditele.
Parlamendiliikmed nõudsid tungivalt, et pr Gabriel hindaks täies ulatuses selle
valdkonna seadusandlike algatuste asjakohasust.

3. Audiovisuaalsisu küsimuses kordas ta kaabel- ja satelliitlevi käsitleva ettepaneku
põhjuseid ning toonitas, et sellega reguleeritakse konkreetset liiki teenuseid ning see ei
sea kahtluse alla päritoluriigi, territoriaalse litsentsimise ega lepinguvabaduse
põhimõtteid. Ta toetas ka asukohapõhist piiramist käsitleva komisjoni lähenemisviisi
eesmärki ja eelkõige audiovisuaalmeedia teenuste väljajätmist määruse
kohaldamisalast territoriaalse litsentsimise väljakujunenud tavade tõttu.
Parlamendiliikmed rõhutasid, et selles valdkonnas on vaja selgust põhjendamatu
asukohapõhise piiramise küsimuses.

4. Ta rõhutas tungivat vajadust võtta vastu õigusaktid, millega tagatakse autorite õiglane
tasustamine ning samas kaitstakse kasutajate juurdepääsu kultuuri- ja loomesisule.
Sellega seoses ta toetas komisjoni ettepanekut autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel
turul ja selle rõhuasetust platvormide vastutuse selgitamisele autoriõigusega kaitstud
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materjali puhul. Ta nõustus komisjoni seisukohaga, et e-kaubanduse direktiivi ja selle
vastutusest vabastamise eeskirju ei ole vaja ajakohastada.

5. Ta toonitas, et digitaliseerimine on tõsiasi ja see kujutab endast igas vanuses inimeste
jaoks võimalust omandada uusi digitaaloskusi. Ta tõi esile, et see tähendab nii töötajate
puhul uute oskuste omandamist tööturu jaoks kui ka vanemate ja haavatavamate
inimeste puhul eluks vajalike põhioskuste, kaasa arvatud digitaalmeedia-alase
pädevuse omandamist. Ta osutas mitmele algatusele selles valdkonnas – nt
„Digioskuste ja töökohtade koalitsioon“ – ja juhtis tähelepanu vajadusele jagada
parimaid tavasid. Ta rõhutas ka, et oluline on ületada kogukondade ja põlvkondade
vaheline digitaalne lõhe.

6. Ta tõi esile programmi „Loov Euroopa“ väärtust ja alaprogrammi „MEDIA“
osatähtsust kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse edendamisel, kuna need
võimaldavad kultuuri- ja loomesisu tootmist ja levitamist kogu ELis. Ta tõi välja ka
seadusandlikud algatused (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv ja direktiiv
autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul), mille konkreetne eesmärk on Euroopa
teoste edendamine. Programmi „Loov Euroopa“ laenutagamisrahastu asjus ta lubas
teha enamat, et oleks võimalik kasutada ära Euroopa Investeerimisfondi ja Euroopa
Strateegiliste Investeeringute Fondi pakutavaid võimalusi.

7. Ta kordas, et Euronews täidab üldistest Euroopa huvidest lähtuvat põhiülesannet
kooskõlas raampartnerluslepinguga, ja rõhutas, et komisjon saab lepingust välja astuda
või sekkuda igal ajal, kui lepingu tingimusi ei täideta. Ta lubas peatselt kohtuda
Euronewsi juhtkonnaga, et arutada hiljutisi sündmusi ja edasist liikumissuunda.

8. Ta kinnitas oma toetust kvaliteetsele sõltumatule ajakirjandusele ja rõhutas, et nn
võltsuudised kujutavad endast uut probleemi, kuna eksitav teave levib nii kiiresti. Ta
pidas õigusaktides vajalikuks ühtset lähenemisviisi.

Volinikukandidaat esines lühikese lõppsõnaga, milles ta kordas, et digitaalse ühtse turu
võimalusi tuleb ära kasutada. Eelkõige ta järgiks president Junckeri seatud prioriteete ja peaks
väga tähtsaks kodanike õigusi ja vabadusi. Oma töös püüaks ta saavutada kompromisse ja
asetaks dialoogi esikohale. Ta märkis, et on oluline rakendada vastuvõetud õigusaktid, ning tõi
esile küberjulgeolekut, veebiplatvorme ja superarvutite tehnoloogiat.

* * *

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamus

Volinikukandidaat pr Gabriel oli osavõtlik ning vastas küsimustele üldiselt väga asjatundlikult
ja veenvalt, andes järgmised lubadused: töötada digitaalse ühtse turu väljakujundamise nimel,
pidades silmas põhieesmärke edendada majanduskasvu ja investeeringuid ning kaitsta
kodanike huve ja õigusi; viia lõpule pooleliolevad digitaalset ühtset turgu käsitlevad
seadusandlikud algatused ja saavutada kaasseadusandjatega poliitilised kokkulepped selliste
võtmetähtsusega ettepanekute küsimuses nagu Euroopa elektroonilise side seadustik ja
autoriõiguste reform ning põhjendamatu asukohapõhise piiramise teemal; vaadata läbi ELi
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küberjulgeoleku strateegia; luua õiged raamtingimused uute veebiplatvormide tekkimise
soodustamiseks Euroopas, edendades eelkõige õiglaseid suhteid platvormide ja nendel
platvormidel tegutsevate ettevõtete vahel; tagada isikustamata andmete piiriülene vaba
liikumine siseturul ja eelkõige tegeleda andmete lokaliseerimise nõuete küsimusega; tegeleda
veelgi rohkem sellega, et tagada ajakohased, paindlikud ja koostalitlusvõimelised
haldusasutused ja avalikud teenused.

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon on väga huvitatud sellest, et volinikukandidaat täidaks
eesmärgid ja viiks ellu digitaalse ühtse turu väljakujundamiseks esitatud ettepanekud. Siseturu-
ja tarbijakaitsekomisjon ootab, et ta kaitseks Euroopa Parlamendi seisukohti siseturu ja
tarbijakaitse valdkonnas, võttes arvesse asjaomase komisjoni jätkuvalt olulist rolli digitaalse
ühtse turu rakendamises.
Lähtuvalt eeltoodust otsustasid siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni koordinaatorid üksmeelselt,
et Mariya Gabriel on pädev, et kuuluda nii volinike kolleegiumi kui ka täita talle määratud
konkreetseid ülesandeid.

* * *

Õiguskomisjoni arvamus

Õiguskomisjon, millele anti kaasatud komisjoni staatus, kuna vastavalt kodukorra V lisale
kuulub selle vastutusalasse intellektuaalomandiõigus, tegi järgmised tähelepanekud
volinikukandidaadi sobivuse ja lubaduste kohta, eelkõige autoriõiguse valdkonnas.

Volinikukandidaat omas head ülevaadet autoriõiguste reformiga seotud peamistest
probleemidest ja toonitas oma valmisolekut teha koostööd Euroopa Parlamendi ja nõukoguga,
et tagada autoriõiguse paketi edu. Volinikukandidaat tutvustas veenvalt reformi teatavaid
aspekte, nagu loovisikute õiglane tasustamine, raamatukogude ja arhiivide vajadused ning
Marrakechi lepingu ratifitseerimisprotsess, ja selgitas kindlalt oma vaateid, mis puudutavad
autoriõigustega kaitstud teoste kaitset digitaalplatvormide puhul. Kuigi ta ei selgitanud
autoriõiguse direktiivi käsitleva praeguse ettepaneku ja e-kaubanduse direktiivi vahelise seost
päris selgelt ega analüüsinud väga põhjalikult seda, kuidas toetada Euroopa loomemajandust,
oli ta kindlal seisukohal kaabel- ja satelliitlevi määruse reformi raames päritoluriigi põhimõtte
kaitsmise küsimuses.

Volinikukandidaadi vastuste põhjal on ta õiguskomisjoni üldise hinnangu kohaselt talle
usaldatud vastutusala jaoks sobiv.

* * *

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamus

Volinikukandidaat Gabriel näitas üles tahet seada sisse koostöö Euroopa Parlamendiga ning
valimisolekut töötada koos erinevate parlamendikomisjonidega, mis vastutavad tema
pädevusse kuuluvate küsimuste eest. Dialoog ja koostöö on tema töömeetodite aluseks.
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Ta lubas kaitsta ja edendada põhiõigusi ja -vabadusi kogu oma vastutusala ulatuses. Ta märkis
oma valmisolekut edendada eraelu puutumatust ja julgeolekut ning tagada andmete vaba
liikumine liidus.

Vastates parlamendiliikmete mitmele küsimusele e-privaatsust käsitleva ettepaneku teemal,
kaitses ta jõuliselt komisjoni seisukohta esitada ettepanek praeguse e-privaatsuse direktiivi
ajakohastamise ja määruseks muutmise kohta, et tagada kooskõla isikuandmete kaitse
üldmäärusega, tugevdada üksikisikute kaitset ning tagada, et isikuandmete kaitse üldmääruse
järjepidevuse mehhanismi kohaldatakse ka e-privaatsust käsitleva ettepaneku puhul. Ta
rõhutas, et tegemist on olulise vahendiga, millega kaitsta üksikisikuid digitaalkeskkonnas ja
kindlustada usaldus. Ta tõi esile ka seda, et kasutajate nõusolek on e-privaatsust käsitleva
ettepaneku juhtpõhimõte, mida ta kavatseb kaitsta, kuna see annab inimestele kontrolli oma
andmete üle. Ta juhtis tähelepanu vajadusele kaitsta väljendus- ja teabevabadust,
meediakanalite paljusust ning interneti mitmekülgsust ja avatust. Ta kinnitas lubadust tagada
alati naiste ja meeste võrdõiguslikkus ning rakendada täielikult põhiõiguste hartat. Ta toonitas
krüptograafia olulisust, et tagada turvalisus ilma tagausteta või muude volitamata juurdepääsu
vahenditeta. Ta märkis, et seaduslik juurdepääs krüpteeritud teabele peaks toimuma väga
rangetel tingimustel ja ainult kindlatel eesmärkidel. Oma kirjalikes vastustes võltsuudiste ja
vihakõne teemal rõhutas pr Gabriel, et ta teeb ettepaneku edendada ennetustööd
veebiplatvormide ja sotsiaalmeedia valdkonnas ning teha koostööd kõrge esindajaga, et
tõhustada strateegilist kommunikatsiooni liiduväliste väärinfo kampaaniate tõkestamiseks. Ta
kavatseb kõigis nendes aspektides teha koostööd digitaalse ühtse turu eest vastutava
asepresidendi ning õigusküsimuste eest vastutava volinikuga.

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni üldine järeldus kuulamisest on järgmine:
volinikukandidaat on tõestanud oma sobivust volinike kolleegiumi liikmeks kinnitamiseks ja
oma ülesannete täitmiseks. Sellega seoses on oluline, et talle määratud konkreetsete ülesannete
täitmisel järgib ta oma tegevuses täielikult põhiõigusi. Kodanikuvabaduste, justiits- ja
siseasjade komisjon peab oluliseks seda, et volinik teeks väga tihedat koostööd õigusküsimuste
eest vastutava volinikuga, ühtse turu eest vastutava asepresidendi ja põhiõiguste eest vastutava
esimese asepresidendiga. Pr Gabrielil palutakse nende küsimuste kohta kodanikuvabaduste,
justiits- ja siseasjade komisjonile otse ja korrapäraselt aru anda.

See väljendab kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni kõigi koordinaatorite
üksmeelset arvamust.

* * *

Võtsime oma hinnangus arvesse pr Gabrieli oskusi, tema pühendumist Euroopale, tema
suhtlemisoskust, tema lubadusi teha koostööd parlamendi ja selle komisjonidega, tema
sobivust asjakohase poliitikavaldkonna seisukohast, kirjalikke vastuseid küsimustele, mis
esitati enne kuulamist, ning tema vastuseid parlamendiliikmete küsimustele kuulamise ajal.
Lähtudes eeltoodust ja pärast kuulamist meie juhatusel kohtunud komisjonide koordinaatorite
arutelust, esitame alljärgneva hinnangu.
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Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning kultuuri- ja hariduskomisjoni
koordinaatorid otsustasid ühehäälselt, et pr Gabriel on pädev, et kuuluda nii volinike
kolleegiumi kui ka täita talle määratud konkreetseid ülesandeid.

Palume Teil võimaluse korral edastada see hinnang esimeeste konverentsile.

Lugupidamisega

Jerzy Buzek Petra Kammerevert


