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Gerb. Pirmininke,

Vadovaudamiesi Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 118 straipsniu Pramonės,
mokslinių tyrimų ir energetikos (ITRE) komitetas ir Kultūros ir švietimo (CULT) komitetas1

2017 m. birželio 20 d. surengė viešąjį klausymą su paskirtąja Komisijos nare M. Gabriel, kuri,
sulaukus teigiamų skyrimo procedūros rezultatų, bus atsakinga už skaitmeninę ekonomiką ir
visuomenę.

Prieš klausymą Parlamentas paskirtajai Komisijos narei nusiuntė klausimų raštu sąrašą. Į
klausimus ji atsakė 2017 m. birželio 15 d. Mūsų komitetai pažymėjo, kad M. Gabriel
patenkinamai atsakė į tuos klausimus.

M. Gabriel pradėjo klausymą pareiškimu, kuriame atkreipė dėmesį į tai, kad:

1. jos narystė Europos Parlamente ir ankstesnė patirtis išmokė ją veiklą grįsti dialogu,
bendradarbiavimu, kompromisu ir atvirumu;

2. bendroji skaitmeninė rinka yra vienas iš Komisijos prioritetų ir ją sukūrus būtų prisidėta
ne tik prie ekonomikos augimo ir investicijų užtikrinimo, bet ir prie piliečių interesų ir
teisių apsaugos. Itin svarbu, kad diskusijose dėl bendrosios skaitmeninės rinkos
svarbiausia būtų piliečiai;

3. skaitmeninė politika glaudžiai susijusi su visais visuomenės aspektais. Todėl būtina
spręsti Europos socialiniam modeliui kylančius skaitmeninės transformacijos
uždavinius. Todėl ji sieks užtikrinti ES konkurencingumą ir technologinę lyderystę

1 Susiję komitetai buvo šie: Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO) komitetas, Teisės reikalų (JURI)
komitetas ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) komitetas.
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didžiųjų duomenų, superkompiuterių ir dirbtinio intelekto srityse. Ji taip pat pabrėžė
būtinybę remti mokslinius tyrimus;

4. bendrosios skaitmeninės rinkos srityje nemažai jau yra nuveikęs jos pirmtakas, tačiau
nebėra daug spręstinų klausimų, ypač susijusių su Europos elektroninių ryšių kodeksu,
autorių teisių reforma, audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis ir nepagrįstu
geografiniu blokavimu. Ji taip pat atkreipė dėmesį į kai kurias iniciatyvas, kurias reikia
įgyvendinti, ypač kibernetinio saugumo, tarpvalstybinio laisvo ne asmens duomenų
judėjimo ir viešojo sektoriaus duomenų bei viešosiomis lėšomis finansuojamų
duomenų prieinamumo ir pakartotinio naudojimo srityse;

5. svarbu užtikrinti iki šiol priimtų politikos priemonių ir iniciatyvų įgyvendinimą.

* * *

ITRE komiteto įvertinimas

Kalbant apie ITRE komiteto kompetencijai priklausančius klausimus, M. Gabriel atsakė į
klausimus ir pateikė pastabų šiomis temomis:

1. ji pabrėžė, kad svarbu remti pramonės, ypač MVĮ, skaitmeninimą, ir pažadėjo šiam
klausimui skirti pirmenybę, atkreipdama dėmesį į skaitmeninių inovacijų centrams
tenkantį vaidmenį ir būtinybę spręsti skaitmeninės transformacijos socialinius aspektus.
Turėdama tai omenyje, ji atkreipė dėmesį į junglumą ir „WiFi4EU“ reglamentą, kaip
svarbų simbolį;

2. Europos elektroninių ryšių kodekso klausimu ji atkreipė dėmesį į su tarptautinių
skambučių klausimu susijusį universaliosios paslaugos aspektu ir pažymėjo, kad
universalioji paslauga užtikrintų piliečiams pasirinkimą ir prieinamas kainas. Dėl radijo
spektro paskirstymo ji pabrėžė, jog būtina siekti pažangos, ir pažymėjo, kad galimybes
užtikrintų didesnės ES pastangos šioje srityje. Ji atkreipė dėmesį į junglumo svarbą ir
pabrėžė, kad skaitmeninių paslaugų teikėjai turėtų sugebėti patenkinti paklausą
Europos lygmeniu. Be to, ji atkreipė dėmesį į didžiulį investicijų poreikį siekiant įdiegti
itin spartaus ryšio tinklus;

3. Kibernetinių atakų klausimu ji pažymėjo, kad reikėtų užtikrinti ypatingos svarbos
infrastruktūros objektų apsaugą, ir išreiškė nuomonę, kad reikėtų spręsti sertifikavimo
ir ženklinimo klausimus ir būtina užtikrinti glaudesnį valstybių narių
bendradarbiavimą. Ji pritarė, kad reikia išnagrinėti daiktų interneto įrenginių gamintojų
atsakomybės klausimą, ir priminė, jog rugsėjo mėn. ji taip pat pateiks pasiūlymą dėl
Reglamento dėl ENISA peržiūros, kuria siekiama peržiūrėti šios agentūros įgaliojimus;

4. Atsakydama į klausimą dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos
(EERRI), ji pripažino, jog institucijos laikosi skirtingų pozicijų ir kad EERRI biuras
yra mažiausia ES agentūra. Ji pareiškė, kad struktūrą reikėtų pritaikyti prie tikrovės ir
ji sieks visoms šalims priimtino kompromiso;
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5. ji mano, kad turėtų būti užtikrinamas šifravimas nepaliekant užpakalinių durų. Ji taip
pat pareiškė, kad teisėta prieiga turėtų būti leidžiama, tik jei tai būtina dėl nacionalinio
saugumo priežasčių;

6. internetinių platformų klausimu ji pareiškė, kad reikėtų ir toliau užtikrinti platformų
įvairovę ir kad platformos gali atlikti teigiamą vaidmenį. Ji pabrėžė, kad reikėtų vengti
perteklinio reguliavimo ir kad bet kuriais pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra
priimamo akto reikėtų spręsti konkrečias problemas, taip pat atkreipė dėmesį į
vaidmenį, kurį galėtų atlikti savireguliacija, ir į tai, kad svarbu užtikrinti jau esamų
teisės aktų, susijusių su platformomis, ypač E. komercijos direktyvos, vykdymą.
Atsižvelgdama į tai, ji pabrėžė, kad reikia spręsti nesąžiningą platformų ir jomis
besinaudojančių įmonių veiklą.

7. ji taip pat atsižvelgs į suinteresuotųjų subjektų nuomones ir užtikrins visų savo
susitikimų skaidrumą;

8. kaip ir Komisijos pirmininko pavaduotojas A. Ansip, ji pasisako prieš duomenų vietos
nustatymo reikalavimus ir pažymi perkeliamumo ir prieinamumo teisių svarbą.

* * *

CULT komiteto įvertinimas

Kalbant apie CULT komiteto kompetencijai priklausančius klausimus, M. Gabriel atsakė į
klausimus ir pateikė pastabų šiomis temomis:

1. ji pabrėžė svarbų platformų vaidmenį skaitmeninėje ekonomikoje ir visuomenėje, ypač
internete skleidžiant kultūrinį ir kūrybinį turinį, visų pirma audiovizualinį turinį. Ji
atkreipė dėmesį į tai, kad svarbu užtikrinti nepilnamečių aukšto lygio apsaugą ir būtina
apsaugoti piliečius nuo neapykantos ir terorizmo kurstymo.

2. Ji pabrėžė, jog reikia užtikrinti nuoseklų ir darbų požiūrį į platformų reguliavimą. Ji
atkreipė dėmesį į narių susirūpinimą dėl platformoms neigiamą poveikį darančių
teisinių neatitikimų įvairiuose pasiūlymuose dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.
Ji pažadėjo skatinti tolesnį dialogą su platformų teikėjais ir suinteresuotaisiais
subjektais ypatingą dėmesį skiriant savireguliacijai ir savanoriškiems elgesio
kodeksams. Nariai paragino M. Gabriel visapusiškai įvertinti teisėkūros iniciatyvų šioje
srityje tinkamumą.

3. Kalbėdama apie audiovizualinį turinį ji dar kartą išdėstė CabSat pasiūlymo loginį
pagrindą ir tvirtino, kad jame reglamentuojamos konkrečios paslaugų rūšys ir
nekeliamos abejonės dėl kilmės šalies, teritorinio licencijavimo ar laisvės sudaryti
sutartis principų. Ji taip pat pritarė siekiui skatinti laikytis Komisijos požiūrio į
geografinį blokavimą, ypač netaikyti šio reglamento audiovizualinės žiniasklaidos
paslaugoms remiantis įtvirtinta teritorinio licencijavimo praktika. Nariai pabrėžė, kad
būtina užtikrinti geografinio blokavimo aiškumą šioje srityje.
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4. Ji atkreipė dėmesį į tai, kad būtina parengti teisės aktus, kurie užtikrintų sąžiningą atlygį
kūrėjams ir kartu užtikrintų naudotojams prieigą prie kultūrinio ir kūrybinio turinio.
Šiuo klausimu ji pritarė Komisijos pasiūlymui dėl autorių teisių bendrojoje
skaitmeninėje rinkoje ir tai, kad jame didžiausias dėmesys skirtas platformų
atsakomybės autorių teisėmis saugomos medžiagos atžvilgiu tiksliam išdėstymui. Ji
pritarė Komisijos pozicijai, kad nereikia atnaujinti E. komercijos direktyvos ir joje
nustatytų atleidimo nuo atsakomybės taisyklių.

5. Ji pabrėžė, kad skaitmeninė transformacija yra realybė ir galimybė bet kokio amžiaus
žmonėms įgyti naujų skaitmeninių įgūdžiu. Ji pabrėžė, kad tai apima ir naujų įgūdžių
darbo rinkai įgyjančius darbuotojus, ir vyresnio amžiaus bei pažeidžiamus asmenis,
kurie įgyja pagrindinius gyvenimo įgūdžius, įskaitant skaitmeninės žiniasklaidos
priemonių naudojimo raštingumą. Atsižvelgdama į tai, ji atkreipė dėmesį į kelias
iniciatyvas, pvz., Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo koaliciją, ir pabrėžė būtinybę
keistis geriausios praktikos pavyzdžiais. Ji taip pat pabrėžė, kad reikia panaikinti
skaitmeninę bendruomenių ir kartų takoskyrą.

6. Ji pabrėžė programos „Kūrybiška Europa“ vertę ir paprogramei MEDIA tenkantį
vaidmenį kultūrų ir kalbų įvairovės skatinimo srityje sudarant galimybę ES mastu
gaminti ir skleisti kultūrinį ir kūrybinį turinį. Ji taip pat paminėjo teisėkūros iniciatyvas
(Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvą ir Direktyvą dėl autorių teisių
bendrojoje skaitmeninėje rinkoje), kurių konkretus tikslas – skatinti Europos kūrinius.
Kalbėdama apie programos „Kūrybiška Europa“ paskolų garantijų priemonę, ji
pažadėjo dėti daugiau pastangų, kad būtų pasinaudota EIF ir ESIF teikiamomis
galimybėmis.

7. Ji pakartojo, kad „Euronews“ pagal partnerystės pagrindų susitarimą tenka itin svarbi
visuotinio Europos intereso misija, ir pabrėžė, kad Komisija gali bet kada pasitraukti iš
susitarimo arba įsikišti, jei nebus vykdomos susitarimo sąlygos. Ji pažadėjo skubiai
susitikti su „Euronews“ vadovybe ir aptarti naujausius pokyčius ir būsimą kryptį.

8. Ji dar kartą patvirtino, kad yra įsipareigojusi siekti, jog žurnalistika būtų kokybiška ir
nepriklausoma, ir pabrėžė, kad vadinamosios netikros naujienos (angl. fake news) yra
naujas iššūkis, nes dezinformacija plinta labai sparčiai. Ji tvirtino, kad būtina visuose
teisės aktuose laikytis bendro požiūrio.

Paskirtoji Komisijos narė darydama trumpą baigiamąjį pareiškimą dar kartą patvirtino, kad
būtina išnaudoti bendrosios skaitmeninės rinkos galimybes. Visų pirma ji tvirtai vadovausis
Komisijos pirmininko J.-C. Junckerio nustatytais prioritetais ir didžiulę svarbą skirs piliečių
teisėms ir laisvėms. Dirbdama ji sieks kompromisų ir pirmenybę teiks dialogui. Ji pareiškė,
kad itin svarbu įgyvendinti priimtus teisės aktus, ir ypatingą dėmesį atkreipė į kibernetinį
saugumą, interneto platformas ir superkompiuterių technologijas.

* * *

IMCO komiteto nuomonė
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Paskirtoji Komisijos narė M. Gabriel parodė susidomėjimą ir atsakė apskritai labai
kompetentingai ir įtikinamai. Ji įsipareigojo: dirbti siekiant sukurti bendrąją skaitmeninę rinką,
kurios svarbiausi tikslai – padėti užtikrinti augimą ir investicijas ir ginti piliečių interesus ir
teises; baigti įgyvendinamas bendrosios skaitmeninės rinkos teisėkūros iniciatyvas sudarant
politinius susitarimus su teisėkūros institucijomis dėl pagrindinių pasiūlymų, pvz., pasiūlymo
dėl Europos elektroninių ryšių kodekso, autorių teisės reformos ir nepagrįsto geografinio
blokavimo; peržiūrėti ES kibernetinio saugumo strategiją; sukurti tinkamas pagrindines
sąlygas siekiant skatinti kurti naujas interneto platformas Europoje, visų pirma skatinant
sąžiningus platformų ir jas naudojančių įmonių santykius; užtikrinti tarpvalstybinį laisvą ne
asmens duomenų judėjimą vidaus rinkoje ir ypač spręsti duomenų vietos nustatymo
reikalavimo problemą, taip pat toliau skatinti kurti modernias, lanksčias ir sąveikias viešąsias
administracijas ir paslaugas.

IMCO komitetas labai nori matyti, kaip paskirtoji Komisijos narė pasieks tikslus ir įgyvendins
pateiktus pasiūlymus, kad būtų sukurta bendroji skaitmeninė rinka. IMCO komitetas tikisi, kad
ji gins Europos Parlamento pozicijas vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos srityse, atsižvelgdama
į svarbų IMCO komiteto vaidmenį, kurį jis atlieka įgyvendinant bendrąją skaitmeninę rinką.
Atsižvelgdami į tai, IMCO komiteto koordinatoriai bendru sutarimu nusprendė, kad Mariya
Gabriel yra tinkama eiti Komisijos narių kolegijos nario pareigas ir vykdyti jai pavestas
užduotis.

* * *

JURI komiteto nuomonė

Teisės reikalų komitetas, kuriam suteiktas susijusio komiteto statusas remiantis pagal Darbo
tvarkos taisyklių V priedą tenkančia atsakomybe už intelektinės nuosavybės teisę, pateikė
pastabų dėl paskirtosios Komisijos narės tinkamumo ir įsipareigojimų, ypač autorių teisių
srityje.

Paskirtoji Komisijos narė pademonstravo gerą svarbiausių uždavinių, susijusių su autorių teisių
reforma, supratimą ir tvirtino, jog yra pasirengusi bendradarbiauti su Europos Parlamentu ir
Taryba siekiant užtikrinti autorių teisių dokumentų rinkinio sėkmę. Paskirtoji Komisijos narė
atrodė įtikinamai, kai paminėjo keletą reformos elementų, pvz., sąžiningo atlyginimo
menininkams svarbą, bibliotekų ir archyvų poreikius ir Marakešo sutarties ratifikavimo
procesą, ir kai paaiškino savo požiūrį į autorių teisėmis apsaugotų darbų apsaugą skaitmeninės
platformos kontekste. Nors ji nevisiškai aiškiai paaiškino, kaip siejasi dabartinis pasiūlymas
dėl Autorių teisių direktyvos ir E. komercijos direktyva, o jos analizė, kaip paremti kūrybos
sektorių Europoje, nebuvo nuodugniai parengta, ji turėjo tvirtą nuomonę gindama kilmės šalies
principą CabSat reglamento reformos kontekste.

Atsižvelgdamas į paskirtosios Komisijos narės atsakymus, komitetas nusprendė, kad ji yra
tinkama eiti jai patikėtas pareigas.

* * *

LIBE komiteto nuomonė
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Paskirtoji Komisijos narė M. Gabriel parodė, jog yra apsirengusi bendradarbiauti su Europos
Parlamentu ir dirbti su įvairiais komitetais, atsakingais už reikalus, patenkančiais į jos
kompetencijos sritį. Ji pasikliauna dialogu ir bendradarbiavimu kaip darbo metodais.

Ji yra įsipareigojusi eidama pareigas ginti ir skatinti pagrindines teises ir pilietines laisves. Ji
pareiškė, jog yra pasiruošusi skatinti privatumą ir saugumą ir užtikrinti, kad duomenys
Sąjungoje galėtų laisvai judėti.

Atsakydama į kelių narių klausimus dėl pasiūlymo dėl e. privatumo, ji tvirtai gynė Komisijos
poziciją siūlyti patobulinti dabartinę E. privatumo direktyvą ją pakeičiant reglamentu siekiant
užtikrinti suderinamumą su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR), sustiprinti
asmenų apsaugą ir užtikrinti, kad BDAR nustatytas nuoseklumo užtikrinimo mechanizmas taip
pat būtų taikomas pasiūlymo dėl e. privatumo kontekste. Ji pabrėžė, kad tai labai svarbi
priemonė siekiant apsaugoti asmenis skaitmeninėje aplinkoje ir užtikrinti pasitikėjimą.
Galiausiai, ji pareiškė, kad naudotojų sutikimas yra svarbiausia pasiūlymo dėl e. privatumo
sąvoka, kurią ji nori išsaugoti, nes ji užtikrina asmenims galimybę kontroliuoti savo duomenis.
Ji pabrėžė, kad reikia ginti žodžio laisvę, informacijos laisvę ir žiniasklaidos pliuralizmą, taip
pat interneto įvairovę ir atvirumą. Ji tvirtino, kad yra pasirengusi visada užtikrinti vyrų ir
moterų lygybę ir visapusiškai įgyvendinti Pagrindinių teisių chartiją. Ji pabrėžė kriptografijos
svarbą užtikrinant saugumą ir nepaliekant užpakalinių durų ar kitų neleistinos prieigos
galimybių. Ji nurodė, kad teisėta prieiga prie šifruotos informacijos turėtų būti galima labai
griežtomis sąlygomis ir tik konkrečiais tikslais. Kalbėdama apie vadinamąsias netikras
naujienas, M. Gabriel savo raštu pateiktuose atsakymuose tvirtino, kad ji siūlo skatinti
iniciatyvų bendradarbiavimą su interneto platformomis ir socialiniais tinklais ir
bendradarbiauti su Vyriausiąja įgaliotine, kad būtų plėtojama strateginė komunikacija siekiant
kovoti su dezinformacijos kampanijomis už Sąjungos ribų. Ji yra įsipareigojusi visais šiais
klausimais bendradarbiauti su Komisijos pirmininko pavaduotoju, atsakingu už bendrąją
skaitmeninę rinką, ir Komisijos nare, atsakinga už teisingumą.

Klabant apie LIBE komitetą, bendra šio klausymo išvada yra tokia: paskirtoji Komisijos narė
yra tinkama būti patvirtinta Komisijos narių kolegijos nare ir vykdyti jai pavestas užduotis.
Todėl itin svarbu, kad, jai vykdant pavestas užduotis, jos veiksmai būtų visapusiškai grindžiami
pagrindinėmis teisėmis. LIBE komitetas mano, jog svarbu, kad Komisijos narė labai glaudžiai
bendradarbiautų su Komisijos nare, atsakinga už teisingumą, Komisijos pirmininko
pavaduotoju, atsakingu už bendrąją skaitmeninę rinką, ir pirmuoju Komisijos pirmininko
pavaduotoju, atsakingu už pagrindines teises. M. Gabriel raginama tiesiogiai ir reguliariai teikti
LIBE komitetui ataskaitas šiais klausimais.

Taip bendru sutarimu nusprendė visi LIBE komiteto koordinatoriai.

* * *

Atlikdami įvertinimą mes atsižvelgėme į M. Gabriel asmeninę kvalifikaciją, jos įsipareigojimą
Europos Sąjungai, gebėjimą bendrauti, įsipareigojimą bendradarbiauti su Parlamentu ir jo
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komitetais, jos tinkamumą atsižvelgiant į jos politikos sritį, prieš klausymą raštu pateiktus jos
atsakymus į klausimus ir jos atsakymus į per klausymą pateiktus narių klausimus. Remdamiesi
tuo, kas išdėstyta, ir mūsų komitetų koordinatorių, susitikusių po klausymo man
pirmininkaujant, diskusija, pareiškiame:

ITRE ir CULT komitetų koordinatoriai vienbalsiai nusprendė, kad M. Gabriel yra tinkama eiti
Komisijos narių kolegijos nario pareigas ir vykdyti jai pavestas užduotis.

Būtume dėkingi, jei galėtumėte šį įvertinimą perduoti Pirmininkų sueigai.

Pagarbiai

Jerzy Buzek Petra Kammerevert


