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Tisztelt Elnök Asszony!

Az Európai Parlament eljárási szabályzatának 118. pontjával összhangban az Ipari, Kutatási és
Energiaügyi Bizottság (ITRE) és a Kulturális és Oktatási Bizottság (CULT)1 2017. június 20-
án nyilvános meghallgatást tartott Gabriel asszony biztosjelölt részvételével, aki – a kinevezési
eljárás kedvező kimenetele esetén – a digitális gazdaságért és társadalomért lesz felelős.

A meghallgatást megelőzően a Parlament a biztosjelölthöz írásos kérdéseket juttatott el,
amelyekre ő 2017. június 15-én választ adott. Bizottságaink megállapították, hogy Gabriel
asszony a kérdésekre kielégítő válaszokat adott.

Gabriel asszony a meghallgatás elején nyilatkozatot tett, amelyben a következőket említette:

1. Az Európai Parlament képviselőjeként végzett munkájának és korábbi tapasztalatainak
köszönhetően olyan munkamódszerre tett szert, amelynek alapját a párbeszéd, az
együttműködés, a kompromisszum és a nyíltság képezik.

2. A digitális egységes piac a Bizottság egyik prioritása volt, amelynek megvalósulása
nem csupán a növekedéshez és a beruházásokhoz fog hozzájárulni, hanem a polgárok
érdekeinek és jogainak megvédéséhez is. Kulcsfontosságú volt, hogy a digitális
egységes piacról folyó vita középpontjába a polgárokat állítsák;

3. a digitális politika szorosan összefügg a társadalom valamennyi kérdésével; ennek
következtében szükségessé vált foglalkozni a digitális átalakulás által az európai
szociális modell elé állított kihívásokkal. Mindezek miatt annak elérése érdekében fog
fellépni, hogy fennálljon a nagy adathalmazok („big data”), a szuperszámítógépek és a

1 Érdekeltek a következő bizottságok: Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság (IMCO), Jogi Bizottság
(JURI) és Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE).
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mesterséges intelligencia terén az EU versenyképessége és technikai vezető szerepe.
Hangsúlyozta azt is, hogy támogatni szükséges a tudományos kutatást;

4. elődje sok mindet elvégzett a digitális egységes piac vonatkozásában, de számos kérdés
még megoldásra vár, köztük az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex, a jogdíjak, az
audiovizuális médiaszolgáltatások és az indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozás
kérdése. Ehhez kapcsolódva kiemelte, hogy számos új kezdeményezésre lesz szükség,
különösen a kiberbiztonság, az online platformok tisztességes gazdasági és
szabályozási környezete, a nem személyes adatok határokat átlépő szabad áramlása,
valamint az állami szektor adatai és a közérdekű adatok elérhetősége és
újrafelhasználása területén;

5. fontos gondoskodni az eddig elfogadott szakpolitikák és kezdeményezések
végrehajtásáról.

* * *

Az ITRE bizottság értékelése

Az ITRE bizottság hatáskörébe tartozó kérdések tekintetében Gabriel asszony a kérdésekre
választ adott és a következő területeken vállalásokat tett:

1. hangsúlyozta az ipar digitalizálásához – és különösen a kkv-k részére – nyújtott
támogatás fontosságát, és ígéretet tett arra, hogy e kérdést prioritásként fogja kezelni,
rámutatva a digitális innovációs központok szerepére és arra, hogy foglalkozni kell a
digitális átalakulással összefüggő társadalmi kérdésekkel. E tekintetben fontos
szimbólumként említette a konnektivitást és a WIFI4EU szabályozást;

2. az Európai Elektronikus Kommunikációs Törvénykönyvről szólva a nemzetközi
hívások kérdéséhez kapcsolódó egyetemes szolgáltatásról beszélt, megjegyezve, hogy
az egyetemes szolgáltatás választási lehetőséget és megfizethető árakat biztosítana a
polgárok számára. A frekvenciafelosztás tekintetében hangsúlyozta az előrelépés
szükséges voltát, megállapítva, hogy e téren a fokozottabb uniós szintű erőfeszítések
lehetőségeket teremtenek. Hangsúlyozta a konnektivitás jelentőségét és kiemelte, hogy
a digitális szolgáltatások nyújtóinak képeseknek kell lenniük az európai szintű igények
kielégítésére. Ezenkívül említést tett arról, hogy a nagyon nagy sebességű hálózatok
kiépítéséhez jelentős beruházásokra lesz szükség.

3. A kibertámadásokról szólva megállapította, hogy szükség van a kritikus infrastruktúra
védelmére, és kifejtette, hogy foglalkozni kell a hitelesítési és címkézési kérdésekkel,
valamint hogy szükség van a tagállamok közötti erősebb együttműködésre. Egyetértett
azzal, hogy szükséges áttekinteni a megbízhatóság kérdését a dolgok internete
eszközeinek előállítóival kapcsolatban, és emlékeztetett rá, hogy szeptemberben
ismertetni fogja az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről
(ENISA) szóló rendelet, illetve az ügynökség megbízatásának felülvizsgálatát.
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4. Az Elektronikus Hírközlést Szabályozó Európai Hatóságok Testületére (BEREC)
vonatkozó kérdésre válaszolva elismerte, hogy az intézmények eltérő álláspontot
képviselnek, és hogy a BEREC az uniós ügynökségek között a legkisebb. Kijelentette,
hogy a struktúrát hozzá kell igazítani a valósághoz és ő olyan kompromisszumra fog
törekedni, amelyhez valamennyi fél hozzá tud járulni.

5. Kiállt a hátsó bejáratok nélküli titkosítás mellett, hozzátéve, hogy a jogszerű
hozzáférést csak nemzetbiztonsági okokból szabad lehetővé tenni.

6. Az online platformokról az a véleménye, hogy a platformok sokszínűségét fenn kell
tartani és a platformok hasznos szerepet játszhatnak. Hangsúlyozta, hogy el kell kerülni
a túlszabályozást és valamennyi jogalkotási javaslatnak konkrét problémákkal kell
foglalkoznia, rámutatva arra a szerepre is, amelyet az önszabályozás betölthet, továbbá
a platformokra vonatkozóan már létező szabályozás – elsősorban az elektronikus
kereskedelemről szóló irányelv – érvényesítésének fontosságára. Ezzel kapcsolatban
hangsúlyozta, hogy meg kell oldani a platformok és az e platformokon megjelenő
vállalakozások közötti tisztességtelen gyakorlatok kérdését.

7. Figyelembe fogja venni az érdekeltek véleményét és gondja lesz valamennyi ülés
átláthatóságára.

8. Ansip alelnökhöz hasonlóan ellenzi az adatlokalizációs követelményeket, és
megállapítja a hordozhatóság és a hozzáférhetőségre vonatkozó jog fontosságát.

* * *

A CULT bizottság értékelése

A CULT bizottság hatáskörébe tartozó kérdések tekintetében Gabriel asszony a kérdésekre
választ adott és a következő területeken vállalásokat tett:

1. hangsúlyozta a platformok szerepét a digitális gazdaságban és társadalomban,
különösen a kulturális és kreatív – leginkább audiovizuális –tartalmak online
terjesztésében. Felhívta a figyelmet arra, hogy biztosítani kell a kiskorúak magas szintű
védelmét és hogy óvni kell a polgárokat a gyűlöletre és terrorizmusra uszítás ellenében.

2. Hangsúlyozta, hogy a platformok szabályozása tekintetében konzisztens és koherens
megközelítést kell alkalmazni. Tudomásul vette a képviselők aggodalmát, mely szerint
a különböző jogalkotási javaslatok között jogi inkonzisztenciák fordulhatnak elő,
amelyek akadályozhatják a platformok működését.  Vállalta, hogy támogatni fogja a
további párbeszédet a platformszolgáltatók és az érdekeltek között, előtérbe helyezve
az önszabályozást és az önkéntes magatartási kódexeket. A képviselők sürgették
Gabriel asszonyt, hogy végezze el az e területre vonatkozó jogalkotási
kezdeményezések teljes körű értékelését.

3. Az audiovizuális tartalmak vonatkozásában megismételte a műholdas sugárzásról és
vezetékes továbbközvetítésről szóló (CabSat) javaslat indokolását, hangsúlyozva, hogy
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az specifikus szolgáltatásokat szabályoz és nem foglalkozik a származási ország, a
területi engedélyezés vagy a szerződéses szabadság elveivel összefüggő kérdésekkel.
Kifejezte továbbá a Bizottság területi alapú tartalomkorlátozásra vonatkozó
megközelítésébe vetett bizalmát, nevezetesen az audiovizuális médiaszolgáltatásoknak
a rendelet hatóköréből való kizárását illetően azon az alapon, hogy a területi
engedélyezési gyakorlatok jól működnek. A képviselők kiemelték, hogy e területen
egyértelműsíteni szükséges az indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozás kérdését.

4. Gabriel asszony rámutatott, hogy feltétlenül olyan jogi szabályozásra van szükség,
amely gondoskodik az alkotók méltányos díjazásáról és egyidejűleg biztosítja a
kulturális és kreatív tartalmakhoz való hozzáférést a felhasználók számára. E
tekintetben támogatta a Bizottság javaslatát a szerzői jogról a digitális egységes piacon,
és azt, hogy az törekszik a platformok felelősségének tisztázására a szerzői jog által
védett anyagok tekintetében. Egyetértett a Bizottság azon álláspontjával, hogy nincs
szükség az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv és a felelősség alóli
mentességre vonatkozó szabályok frissítésére.

5. Hangsúlyozta, hogy a digitális átalakulás élő valóság és lehetőség is bármilyen életkorú
ember számmára ahhoz, hogy új digitális jártasságokat szerezzenek. Hangsúlyozta,
hogy ez vonatkozik mind a munkaerőpiacon szükséges új jártasságokat megszerző
munkavállalókra, mind azokra az idősebb és kiszolgáltatottabb emberekre, akik
alapjártasságokat – beleértve a digitális médiaműveltséget – sajátítanak el. E
tekintetben megemlített több kezdeményezést – így a „Digitális készségek és
munkahelyek koalíciót” – és hangsúlyozta a legjobb gyakorlatok megosztásának
szükségességét. Hangsúlyozta még, hogy szükség van a közösségek és generációk
közötti digitális szakadék áthidalására.

6. Kiemelte a Kreatív Európa értékeit és a MEDIA alprogram szerepét a kulturális és
nyelvi sokszínűség előmozdításában azzal, hogy lehetővé teszi kulturális és kreatív
tartalmak EU-szerte való előállítását és terjesztését. Ezenkívül megemlítette azokat a
jogalkotási kezdeményezéseket (audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv és
szerzői jog a digitális egységes piacon), amelyek konkrét célként tűzik ki az európai
alkotások támogatását. A Kreatív Európa hitelgarancia-eszköze tekintetében vállalta,
hogy további lépéseket tesz az EBA és az ESBA kínálta lehetőségek kihasználása felé.

7. Megismételte, hogy az Euronews alapvető általános európai érdekű feladatot lát el a
partnerségi keretmegállapodásnak megfelelően, és hangsúlyozta, hogy a Bizottság
bármely pillanatban kiléphet a megállapodásból vagy közbeléphet, ha a megállapodás
feltételei nem teljesülnek. Ígéretet tett rá, hogy hamarosan találkozik az Euronews
vezetésével, hogy megvitassák a legutóbbi fejleményeket és a jövőbeli irányvonalat.

8. Megerősítette elkötelezettségét a magas minőségű, független újságírás iránt,
hangsúlyozva, hogy az „álhírek” a hamis információk villámgyors terjedése miatt új
kihívásokat támasztanak. Hangsúlyozta, hogy a jogalkotásban együttes megközelítésre
van szükség.
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A biztosjelölt rövid zárónyilatkozatában megerősítette, hogy ki kell használni a digitális
egységes piac potenciálját. Különösen szem előtt kívánja tartani a Juncker elnök által
megállapított prioritásokat, és nagy fontosságot kíván tulajdonítani a polgárok jogainak és
szabadságainak. Munkájában kompromisszumokra fog törekedni és elsőbbséget ad a
párbeszédnek. Kijelentette, hogy alapvető fontosságú az elfogadott aktusok végrehajtása, és
felhívta a figyelmet a kiberbiztonságra, az online platformokra és a szuperszámítógépes
technológiákra.

* * *

Az IMCO bizottság véleménye

Gabriel asszony biztosjelölt jó benyomást keltve általában igen hozzáértő és meggyőző módon
válaszolt a kérdésekre és a következő vállalásokat tette: tevékenykedni fog a digitális egységes
piac megvalósítása érdekében, alapvető célként tűzve ki a növekedéshez és a beruházásokhoz
való hozzájárulást, valamint a polgárok érdekeinek és jogainak védelmét; véglegesíteni fogja
a digitális egységes piacra vonatkozó, folyamatban lévő jogalkotási kezdeményezéseket,
politikai megegyezésre törekedve a társjogalkotókkal az olyan kulcsfontosságú javaslatok
kapcsán, mint az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex és a szerzői jogok reformja, valamint
az indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozás kérdése; felülvizsgálja az EU kiberbiztonsági
stratégiáját; kialakítja az új online platformok létrejöttének kedvező keretfeltételeket
Európában, különösen a platformok és az ezeken megjelenő vállalkozások közötti tisztességes
kapcsolatok előmozdításával; garantálni fogja a nem személyes adatok határokon átlépő szabad
áramlását a belső piacon, és különösen foglalkozni fog az adatlokalizációs követelmények
kérdésével; ezenkívül továbbra is támogatni a közhivatalok és közhivatali szolgáltatások
korszerűvé, rugalmassá és interoperábilissá tételét.

Az IMCO bizottság örömmel fogja üdvözölni, ha a biztosjelölt eléri a kitűzött célokat és
megfelel a digitális egységes piac megvalósulását célzó javaslatoknak. Az IMCO bizottság
elvárja tőle, hogy megvédje az Európai Parlament belső piacra és fogyasztóvédelemre
vonatkozó álláspontjait, figyelemmel az IMCO továbbra is jelentős szerepére a digitális
egységes piac végrehajtását illetően.
Mindezek alapján az IMCO bizottság koordinátorai egyhangúlag megállapították, hogy Mariya
Gabriel asszony alkalmas mind a biztosi testület tagságára, mind a reá váró specifikus feladatok
ellátására.

* * *

A JURI bizottság véleménye

A Jogi Bizottság az eljárási szabályzat V. mellékletében reá ruházott társbizottsági státuszból
eredő, a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó felelősségével élve a következő megjegyzéseket
teszi a biztosjelölt alkalmassága és elkötelezettsége kapcsán, nevezetesen a szerzői jog
területén.

A biztosjelölt bizonyította, hogy megfelelően átlátja a szerzői jogok reformjával kapcsolatos
fő kihívásokat, és hangsúlyozta, hogy kész együttműködni az Európai Parlamenttel és a
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Tanáccsal a szerzői jogi csomag sikerének biztosítása érdekében. A biztosjelölt meggyőzően
beszélt a reform egyes összetevőiről – a művészek méltányos díjazásának fontosságáról, a
könyvtárak és archívumok igényeiről és a marrákesi szerződés ratifikációs folyamatáról –,
valamint egyértelműen ismertetve véleményét a jogvédett művek digitális platformokkal
összefüggésben történő védelméről. A szerzői jogról szóló irányelvre irányuló jelenlegi
javaslat és az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv közötti kapcsolat tekintetében
előadott magyarázata nem volt teljesen világos, és annak elemzése, hogy miképpen kellene
támogatni Európa kreatív iparát, kevésbé volt kidolgozott, ugyanakkor a CabSat rendelet
reformjával összefüggésben szilárd álláspontot képviselt a származási ország elvének védelme
tekintetében.

A kapott válaszok alapján a bizottság összesített értékelése az, hogy a biztosjelölt alkalmasnak
mutatkozott a reá bízott tárca irányítására.

* * *

A LIBE bizottság véleménye

Gabriel asszony biztosjelölt elkötelezettséget mutatott az Európai Parlamenttel való
együttműködésre, illetve kifejezte készségét arra, hogy együtt dolgozzék a hatáskörébe tartozó
ügyekért felelős bizottságokkal. Munkáját párbeszédre és együttműködésre – mint
munkamódszerre – alapozza.

Tárcája működtetése tekintetében elkötelezett az alapvető jogok és a polgári szabadságok
védelme és előmozdítása mellett. Kinyilvánította szándékát a magánszféra és a biztonság
előmozdítására és annak biztosítására, hogy az adatok szabadon áramolhassanak az Unióban.

Az elektronikus hírközlési adatvédelemre (ePrivacy) vonatkozó javaslat kapcsán feltett
képviselői kérdésekre adott válaszában erőteljesen kiállt a Bizottság álláspontja mellett, mely
szerint a jelenlegi „ePrivacy” irányelvet rendelettel kell felváltani annak érdekében, hogy az
általános adatvédelmi rendelet egységességi mechanizmusa az „ePrivacy” javaslat
összefüggésében is érvényesüljön. Hangsúlyozta, hogy itt egy olyan alapvetően fontos
eszközről van szó, amely az egyének védelmét szolgálja a digitális környezetben, valamint
megszilárdítja a bizalmat. Végezetül hangsúlyozta, hogy az „ePrivacy” javaslat irányadó
fogalma a felhasználók hozzájárulása, és azért kel a védelmére, mert az garantálja az egyének
rendelkezési szabadságát adataik felett. Hangsúlyozta, hogy szükséges megvédeni a
véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát, a média pluralizmusát, valamint az internet
sokszínűségét és nyitottságát. Hangsúlyozta elkötelezettségét amellett, hogy mindenkor
gondoskodni fog a férfiak és nők közötti egyenlőségről, és maradéktalanul végre fogja hajtani
az Alapjogi Chartát. Hangsúlyozta a biztonság garantálását szolgáló és hátsó bejáratok nélküli
– vagy egyéb, felhatalmazás nélküli hozzáférést lehetővé tevő eszközöket nem alkalmazó–
kriptográfia fontosságát. Jelezte, hogy a titkosított információkhoz való jogszerű hozzáférés
csak nagyon szigorú feltételek mellett és csakis konkrétan meghatározott célból
engedélyezhető. Az álhírek és a gyűlöletbeszéd kapcsán Gabriel asszony írásos válaszaiban
hangsúlyozta, hogy javasolja a proaktív kötelezettségvállalás népszerűsítését az online
platformok és a közösségi média részére, valamint a főképviselővel való közös fellépést
stratégiai közlemények erősítése útján az Unión kívüli  dezinformációs kampányok ellen. A
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maga részétől vállalta, hogy e kérdésekben együttműködik a digitális egységes piacért felelős
alelnökkel és az igazságügyi kérdésekért felelős biztossal.

A LIBE bizottság részéről a meghallgatás általános értékelése a következő: A biztosjelölt
bizonyította, hogy alkalmas a biztosi testület megerősített tagjaként feladatait ellátni. E
tekintetben kulcsfontosságú, hogy a reá bízott specifikus feladatok ellátása során tevékenysége
maradéktalanul illeszkedjék az alapvető jogokhoz. A LIBE bizottság véleménye szerint fontos,
hogy a biztos nagyon szorosan együttműködjék az igazságügyért felelős biztossal, a digitális
egységes piacért felelős alelnökkel és az alapvető jogokért felelős első alelnökkel. Gabriel
asszonyt felkérjük, hogy e területekről közvetlenül és rendszeresen számoljon be a LIBE
bizottságnak.

Ez a LIBE bizottság koordinátorainak konszenzussal kialakított véleménye.

* * *

Értékelésünkben figyelembe vettük Gabriel asszony személyes képesítéseit, európai
elkötelezettségét, kommunikációs alkalmasságát, a Parlamenttel és annak bizottságaival való
együttműködésre tett vállalásait, szakpolitikai jártasságát, a meghallgatást megelőzően neki
előre megküldött kérdésekre adott írásbeli válaszait és a meghallgatás során a képviselők
kérdéseire adott válaszait. Mindezek és a meghallgatást követően a mi elnökségünk vezetésével
összeülő bizottsági koordinátorok megbeszélése alapján ezennel kijelentjük a következőket:

Az ITRE és a CULT bizottság koordinátorai egyhangúlag megállapították, hogy Gabriel
asszony alkalmas mind a biztosi testület tagságára, mind a reá váró specifikus feladatok
ellátására.

Köszönettel fogadjuk, hogy értékelésünket eljuttatja az Elnökök Értekezletének.

Tisztelettel:

Jerzy Buzek Petra Kammerevert


