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Euroopan parlamentin työjärjestyksen 118 artiklan mukaisesti teollisuus-, tutkimus- ja
energiavaliokunta (ITRE) ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunta (CULT)1 järjestivät julkisen
kuulemistilaisuuden 20. kesäkuuta 2017 komissaariehdokas Mariya Gabrielin kanssa, joka
nimittämismenettelyn mahdollisen myönteisen tuloksen jälkeen tulee vastaamaan
digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta.

Ennen kuulemista parlamentti oli lähettänyt komissaariehdokkaalle kirjallisia kysymyksiä,
joihin hän vastasi 15. kesäkuuta 2017. Valiokuntamme totesivat, että Gabriel vastasi kyseisiin
kysymyksiin tyydyttävällä tavalla.

Gabriel avasi kuulemistilaisuuden lukemalla lausunnon, jossa hän totesi seuraavaa:

1. Hänen toimintansa Euroopan parlamentin jäsenenä ja aiempi kokemuksensa olivat
antaneet hänelle vuoropuheluun, yhteistyöhön, kompromisseihin ja avoimuuteen
perustuvan toimintamenetelmän.

2. Digitaaliset sisämarkkinat olivat yksi komission painopisteistä, ja niiden loppuun
saattaminen auttaisi kasvun ja investointien lisäksi myös suojelemaan kansalaisten
etuja ja oikeuksia. Oli oleellisen tärkeää asettaa kansalaiset digitaalisia sisämarkkinoita
koskevan keskustelun keskiöön.

3. Digitaalipolitiikka liittyi läheisesti yhteiskunnan kaikkiin ulottuvuuksiin. Siksi oli
tarpeen käsitellä digitaalisen muutoksen haasteita Euroopan sosiaaliselle mallille. Näin

1 Yhteistyöhön osallistuivat seuraavat valiokunnat: Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta (IMCO),
oikeudellisten asioiden valiokunta (JURI) sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
(LIBE).
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ollen hän työskentelisi varmistaakseen EU:n kilpailukyvyn ja teknisen johtoaseman
massadatan, supertietokoneiden ja tekoälyn aloilla. Hän piti myös tärkeänä tukea
tieteellistä tutkimusta.

4. Hänen edeltäjänsä oli saanut jo paljon aikaan digitaalisten sisämarkkinoiden suhteen
mutta ratkaisematta oli vielä monia kysymyksiä, kuten sähköisen viestinnän säännöstö,
tekijänoikeuksien uudistus, audiovisuaaliset mediapalvelut ja perusteettomat
maakohtaiset estot. Hän korosti myös useita toteutettavia aloitteita etenkin
kyberturvallisuuden alalla, oikeudenmukaista talous- ja sääntely-ympäristöä
verkkoalustoille, rajojen yli vapaasti virtaavia muita kuin henkilötietoja sekä julkisen
sektorin tietojen ja julkisrahoitteisten tietojen saatavuutta ja uudelleenkäyttöä.

5. Oli tärkeää keskittyä huolehtimaan tähän mennessä vahvistettujen toimien ja aloitteiden
täytäntöönpanosta.

* * *

ITRE-valiokunnan arvio

ITRE-valiokunnan toimivaltaan kuuluvista asioista Mariya Gabriel vastasi kysymyksiin ja
sitoutui seuraaviin aiheisiin:

1. Hän piti tärkeänä kannattaa teollisuuden digitalisointia erityisesti pk-yrityksissä ja
lupasi asettaa tämän asian etusijalle huomauttaen digitaalisten innovointikeskusten
roolista ja tarpeesta käsitellä digitaalisen muutoksen sosiaalisia näkökohtia. Tässä
yhteydessä hän viittasi internetyhteyksiin ja WIFI4EU-asetukseen tärkeinä symboleina.

2. Sähköisen viestintäsäännöstön suhteen hän tähdensi ulkomaanpuhelujen
yleispalveluperiaatetta ja totesi, että yleispalvelulla varmistettaisiin kansalaisten
valinnanvapaus ja edulliset hinnat. Taajuuksien jakamisen osalta komissaariehdokas
korosti, että edistystä tarvitaan ja että unionin tason toimien tehostamisella saataisiin
aikaan mahdollisuuksia tällä alalla. Hän painotti internetyhteyksien roolia ja tähdensi,
että digitaalisten palvelujen tarjoajien olisi kyettävä vastaamaan kysyntään Euroopassa.
Lisäksi hän pani merkille erittäin nopeiden verkkojen käyttöönoton merkittävät
investointitarpeet.

3. Kyberhyökkäysten osalta hän totesi, että kriittistä infrastruktuuria olisi suojeltava, ja
ilmaisi kantanaan, että sertifiointia ja merkintöjä koskeviin kysymyksiin olisi
kiinnitettävä huomiota ja että jäsenvaltioiden välinen yhteistyö on tarpeellista. Gabriel
totesi, että vastuuvelvollisuuskysymystä oli syytä tarkastella esineiden internetiin
liittyvien tuotteiden valmistajien osalta, ja muistutti, että hän olisi läsnä myös
syyskuussa ENISA-asetuksen uudelleentarkastelussa viraston toimivallan
tarkastelemiseksi.

4. Vastineena BERECin kysymyksiin hän totesi, että eri toimielimet olivat antaneet
erilaisia lausuntoja ja että BEREC oli EU:n pienin erillisvirasto. Hän totesi, että
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rakennetta olisi sovitettava todellisuuteen ja että hän pyrkisi löytämään kompromissin,
jonka kaikki osapuolet voivat hyväksyä.

5. Komissaariehdokas katsoi, että salauksessa ei saisi olla takaportteja. Hän totesi, että
tietojen laillinen saatavuus olisi sallittava vain, kun se on kansallisen turvallisuuden
vuoksi välttämätöntä.

6. Verkkoalustojen suhteen hän totesi, että alustojen monimuotoisuudesta olisi pidettävä
kiinni ja että alustoilla voi olla myönteinen rooli. Hän korosti, että liiallista sääntelyä
olisi vältettävä ja että kaikilla lainsäädäntöehdotuksilla olisi käsiteltävä
erityisongelmia, ja painotti, että itsesääntelyllä voisi olla roolinsa ja että erityisen
tärkeää olisi valvoa jo olemassa olevan, alustoja koskevan lainsäädännön ja etenkin
verkkokauppadirektiivin täytäntöönpanoa. Samassa yhteydessä hän piti tärkeänä
käsitellä epäoikeudenmukaisia käytäntöjä alustojen ja niillä olevien yritysten välillä;

7. Hän ottaisi huomioon osakkeenomistajien näkemykset ja olisi avoin kaikissa
kokouksissaan.

8. Varapuheenjohtaja Ansipin tavoin Gabriel vastusti tietojen paikallistamista koskevia
vaatimuksia ja pani myös merkille siirrettävyyttä ja saatavuutta koskevien oikeuksien
merkityksen.

* * *

CULT-valiokunnan arvio

CULT-valiokunnan toimialaan kuuluvista asioista Gabriel vastasi kysymyksiin ja sitoutui
seuraaviin aiheisiin:

1. Hän korosti verkkoalustojen tärkeää roolia digitaalitaloudessa ja -yhteiskunnassa
erityisesti kulttuurin ja luovan, lähinnä audiovisuaalisen, sisällön levittämisessä
verkossa. Hän piti tärkeänä varmistaa, että alaikäisten suojelu on korkealla tasolla ja
että kansalaisia suojellaan vihaan ja terrorismiin yllyttämiseltä.

2. Hän korosti, että verkkoalustojen sääntelyyn tarvitaan määrätietoista ja johdonmukaista
lähestymistapaa. Hän pani merkille, että valiokunnan jäseniä huolettavat mahdolliset
oikeudelliset ristiriidat verkkoalustoja rajoittavien lainsäädäntöehdotusten välillä. Hän
lupasi edistää vuoropuhelua verkkoalustojen tarjoajien ja sidosryhmien välillä ja asettaa
painopisteeksi itsesääntelyn ja vapaaehtoiset käytännesäännöt. Jäsenet pyysivät Mariya
Gabrielia arvioimaan tämän alan lainsäädäntöaloitteiden soveltuvuutta kaikilta osin.

3. Audiovisuaalisen sisällön osalta hän toisti kaapeli- ja satelliittitoimintaa käsittelevän
CabSat-ehdotuksen perusteen ja totesi, että sillä säännellään erityisiä palveluluokkia,
eikä kyseenalaisteta alkuperämaan, alueellisen lisensioinnin tai sopimusvapauden
periaatteita. Hän tuki myös maakohtaisia estoja koskevaa komission strategiaa, eli
audiovisuaalisten mediapalvelujen jättämistä asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle
vakiintuneiden alueellisten lisensiointikäytäntöjen perusteella. Valiokunnan jäsenet
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korostivat, että perusteettomiin maakohtaisiin estoihin kaivataan selkeyttä tällä alalla.

4. Komissaariehdokas painotti, että on saatava aikaan lainsäädäntö, jolla varmistetaan
tekijöille oikeudenmukainen korvaus ja suojellaan samalla käyttäjien käyttöoikeutta
kulttuuriseen ja luovaan sisältöön. Hän tuki tässä yhteydessä komission ehdotusta
tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla ja sen painopistettä verkkoalustojen
vastuun selvittämisestä tekijänoikeuksilla suojatun aineiston suhteen. Hän kannatti
komission kantaa, jonka mukaan verkkokauppadirektiiviä ja sen sääntöjä
vastuuvelvollisuudesta myönnettävistä poikkeuksista ei ole tarpeen päivittää.

5. Hän korosti, että digitaalinen muutos on todellisuutta ja antaa kaikenikäisille ihmisille
mahdollisuuden hankkia uusia digitaalisia taitoja. Hän korosti, että tämä kattaa sekä
työntekijät, jotka hankkivat uusia taitoja työmarkkinoille, että vanhempia ja
heikommassa asemassa olevia ihmisiä, jotka hankkivat perustaitoja, kuten digitaalisten
tiedotusvälineiden käyttöä. Tässä suhteessa hän pani merkille digitaalisia taitoja ja
työpaikkoja edistävän koalition kaltaiset aloitteet ja korosti tarvetta parhaiden
käytäntöjen jakamiseen. Hän korosti myös tarvetta kuroa umpeen yhteisöjen ja
sukupolvien välistä digitaalista kuilua.

6. Komissaariehdokas painotti Luova Eurooppa -aloitteen arvoa ja MEDIA-ohjelman
roolia kulttuurin ja kielten monimuotoisuuden edistämisessä mahdollistamalla
kulttuurisen ja luovan sisällön tuottamisen ja jakamisen kaikkialle unionin alueelle.
Hän kiinnitti huomiota myös lainsäädäntöaloitteisiin (audiovisuaaliset mediapalvelut ja
tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla), joissa eurooppalaisten teosten
edistäminen on erityisenä tavoitteena. Luova Eurooppa -ohjelman lainojen
takausjärjestelmän suhteen hän lupasi tehdä enemmän EIR:n ja ESIR:n tarjoamien
mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

7. Hän muistutti, että kehyskumppanuussopimuksen mukaan Euronewsin ydintehtävä on
yleiseurooppalaisten etujen puolustaminen ja että komissio voi vetäytyä kyseisestä
sopimuksesta tai puuttua asiaan koska tahansa, jos sopimuksen vaatimuksia ei täytetä.
Hän lupasi tavata pikapuoliin Euronewsin johtoa keskustellakseen viimeaikaisista
tapahtumista ja tulevaisuuden suunnasta.

8. Gabriel vahvisti sitoutuneensa korkealuokkaiseen, riippumattomaan journalismiin ja
korosti, että ”väärät uutiset” edustavat uusia haasteita, koska vääristellyt tiedot leviävät
niin nopeasti. Hän painotti tarvetta yhtenäiseen lähestymistapaan kaikessa
lainsäädännössä.

Komissaariehdokas käytti lyhyen päätöspuheenvuoron, jossa hän vahvisti, että digitaalisten
sisämarkkinoiden mahdollisuuksien hyödyntäminen oli välttämätöntä. Hän noudattaisi
erityisesti puheenjohtaja Junckerin käyttöön ottamia painopisteitä ja kiinnittäisi vakavaa
huomiota kansalaisten oikeuksiin ja vapauksiin. Työssään hän pyrkisi kompromisseihin ja
antaisi etusijan vuoropuhelulle. Hän totesi, että oli olennaisen tärkeää panna täytäntöön
hyväksytyt säädökset ja korosti kyberturvallisuutta, verkkoalustoja ja supertietokoneiden
teknologiaa.
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* * *

IMCO-valiokunnan lausunto

Komissaariehdokas Gabriel oli innostunut ja vastasi kysymyksiin asiantuntevasti ja
vakuuttavasti sekä sitoutui seuraaviin asioihin: työskentely digitaalisten sisämarkkinoiden
saavuttamiseksi siten, että sen päätavoitteet olisivat kasvun ja investointien vauhdittaminen
sekä kansalaisten etujen ja oikeuksien suojeleminen; meneillään olevia digitaalisia
sisämarkkinoita koskevien aloitteiden saattaminen päätökseen sekä poliittisiin sopimuksiin
pääsy yhteislainsäätäjien kanssa keskeisistä aloitteista, kuten Euroopan sähköisen
televiestinnän säännöstö, tekijänoikeuksien uudistaminen, ja perusteettomat maakohtaiset
estot; EU:n tietoverkkoturvallisuusstrategian uudelleenarviointi; oikeiden toimintapuitteiden
luominen uusien verkkoalustojen saamiseksi aikaan Euroopassa, etenkin edistämällä
oikeudenmukaisia suhteita alustojen ja niillä toimivien yritysten kesken; muiden kuin
henkilötietojen vapaa kulku rajojen yli ja ennen kaikkea tietojen paikallistamista koskevien
vaatimusten käsitteleminen sekä julkisten hallintojen ja palvelujen kehittäminen
uudenaikaisiksi, joustaviksi ja yhteentoimiviksi.

IMCO-valiokunta näkee mielellään komissaariehdokkaan saavuttavan kyseiset tavoitteet ja
onnistuvan digitaalisten sisämarkkinoiden saavuttamiseksi annettujen ehdotusten
saattamisessa päätökseen. IMCO-valiokunta otaksuu hänen puolustavan Euroopan parlamentin
kantoja sisämarkkinoita ja kuluttajansuojaa koskevissa kysymyksissä ottaen huomioon
IMCO-valiokunnan yhä merkittävän roolin digitaalisten sisämarkkinoiden täytäntöönpanossa.
IMCO-valiokunnan koordinaattorit totesivatkin yksimielisesti, että Mariya Gabrielilla on
riittävä pätevyys komission jäsenen tehtävään ja hänelle annettavien tehtävien suorittamiseen.

* * *

JURI-valiokunnan lausunto

JURI-valiokunta, jolle myönnettiin yhteistyövaliokunnan asema työjärjestyksen liitteen V
mukaisen, immateriaalioikeutta koskevan vastuun perusteella, esitti seuraavat huomautukset
komissaariehdokkaan pätevyydestä ja sitoutumisesta erityisesti tekijänoikeuskysymyksien
alalla.

Komissaariehdokas osoitti omaavansa hyvän käsityksen tekijänoikeusuudistuksen
pääasiallisista haasteista ja ilmoitti olevansa valmis tekemään yhteistyötä Euroopan
parlamentin ja neuvoston kanssa tekijänoikeuspaketin menestyksen varmistamiseksi.
Komissaariehdokas näytti vakuuttavalta, kun hän mainitsi eräitä uudistuksen osia, kuten
oikeudenmukaisen korvauksen maksaminen taiteilijoille, kirjastojen ja arkistojen tarpeet sekä
Marrakeshin sopimuksen ratifiointiprosessi, ja kun hän selkeytti näkemyksiään
tekijänoikeudella suojattujen töiden suojelemisesta digitaalisella alustalla. Vaikka Mariya
Gabrielin selitys tekijänoikeusdirektiiviehdotuksen ja sähköisen kaupankäynnin direktiivin
välisestä suhteesta ei ollutkaan aivan selkeä ja vaikka hänen analyysinsa Euroopan luovan alan
tukemisesta jäikin suppeaksi, hän osoitti olevansa tiukasti alkuperämaaperiaatteen
puolustamisen kannalla CabSat-asetuksen uudistamisen yhteydessä.
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Komissaariehdokas antoi vastauksissaan sellaisen käsityksen itsestään, että valiokunnan
yleisarvion mukaan hän osoittautui päteväksi vastaamaan hänelle osoitetusta vastuualueesta.

* * *

LIBE-valiokunnan lausunto

Komissaariehdokas Gabriel osoitti sitoutuneisuutta yhteistyöhön Euroopan parlamentin kanssa
sekä valmiutta työskentelyyn eri valiokuntien kanssa hänen toimivaltaansa kuuluvissa asioissa.
Hän luottaa vuoropuhelun ja yhteistyön voimaan toiminnassaan.

Hän sitoutui suojelemaan ja edistämään perusoikeuksia ja kansalaisvapauksia toimivaltansa
puitteissa. Hän ilmoitti halukkuutensa edistää yksityisyyttä ja turvallisuutta ja varmistaa, että
tieto voi kulkea vapaasti unionissa.

Vastatessaan useiden jäsenten kysymyksiin sähköisen viestinnän tietosuojaehdotuksesta
Gabriel puolusti voimakkaasti komission kantaa nykyisen sähköisen viestinnän
tietosuojadirektiivin päivittämiseksi asetukseksi, jolloin varmistettaisiin yhdenmukaisuus
yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa, vahvistettaisiin yksityishenkilöiden suojaa ja
varmistettaisiin, että yleisen tietosuoja-asetuksen yhdenmukaisuusmekanismia sovelletaan
myös sähköisen viestinnän tietosuojaehdotuksen yhteydessä. Hän korosti, että kyseessä on
olennaisen tärkeä väline yksityishenkilöiden suojelemiseksi digitaaliympäristössä ja
luottamuksen varmistamiseksi. Hän myös vaati, että käyttäjien antama hyväksyntä on
sähköisen viestinnän tietosuojaehdotuksen johtava ajatus ja että hän pyrkii suojelemaan sitä,
koska yksityishenkilöt saavat sitä kautta valvoa omia tietojaan. Hän korosti, että on
puolustettava ilmaisunvapautta, lehdistönvapautta ja tiedotusvälineiden moniarvoisuutta sekä
internetin monimuotoisuutta ja avoimuutta. Hän painotti olevansa sitoutunut varmistamaan
aina naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet ja panemaan perusoikeuskirjan täytäntöön
kaikilta osin. Hän piti tärkeänä salausta, jolla varmistetaan turvallisuus ilman takaportteja tai
muita luvattoman pääsyn välineitä. Hän ilmaisi, että lainmukainen käyttöoikeus salattuihin
tietoihin olisi tehtävä sangen tiukkojen vaatimusten mukaisesti ja ainoastaan
erityistarkoituksiin. Väärien uutisten ja vihapuheen osalta Gabriel totesi kirjallisissa
vastauksissaan, että hän ehdottaa proaktiivista puuttumista asiaan verkkoalustojen ja
sosiaalisen median kanssa ja yhteistyössä korkean edustajan kanssa, jotta tehostettaisiin
strategista viestintää unionin ulkopuolisiin disinformaatiokampanjoihin vastaamiseksi. Hän on
sitoutunut yhteistyöhön digitaalisista sisämarkkinoista vastaavan varapuheenjohtajan ja
oikeusasioista vastaavan komissaarin kanssa kaikista näistä asioista.

LIBE-valiokunnan mukaan tämän kuulemistilaisuuden yleinen tulos on, että
komissaariehdokas on osoittanut kykynsä toimia komission jäsenenä ja huolehtia tehtävistään.
Tässä suhteessa on olennaista, että hänelle osoitetuissa erityistehtävissä perusoikeudet kuuluvat
elimellisenä osana hänen toimintaansa. LIBE-valiokunta pitää tärkeänä, että komissaari
työskentelee tiiviissä yhteistyössä oikeusasioista vastaavan komissaarin, digitaalisista
sisämarkkinoista vastaavan varapuheenjohtajan ja perusoikeuksista vastaavan ensimmäisen
varapuheenjohtajan kanssa. Mariya Gabrielia pyydettiin raportoimaan takaisin
LIBE-valiokunnalle näistä asioista suoraan ja säännöllisesti.
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Tämä on kaikkien LIBE-valiokunnan koordinaattoreiden yhteinen mielipide.

* * *

Olemme arviossamme ottaneet huomioon Mariya Gabrielin henkilökohtaisen pätevyyden,
hänen sitoutumisensa Eurooppaan, hänen viestintätaitonsa, hänen sitoumuksensa yhteistyöhön
parlamentin ja sen valiokuntien kanssa, hänen kyvykkyytensä omalla vastuualueellaan,
kirjalliset vastaukset ennen kuulemistilaisuutta asetettuihin kysymyksiin, ja hänen
vastauksensa kuulemistilaisuudessa esitettyihin jäsenten kysymyksiin. Edellä mainitun
johdosta ja kuulemistilaisuuden jälkeen meidän johdollamme pidetyn valiokunnan
koordinaattoreiden keskustelun jälkeen toteamme seuraavaa:

ITRE- ja CULT-valiokunnat totesivat yksimielisesti, että Mariya Gabrielilla on riittävä
pätevyys komission jäsenen tehtävään ja hänelle annettavien tehtävien suorittamiseen.

Olisimme kiitollisia, jos tämä arvio toimitettaisiin puheenjohtajakokoukselle.

Kunnioittavasti

Jerzy Buzek Petra Kammerevert


