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Ļoti cienījamā priekšsēdētāja!

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamenta 118. pantu Rūpniecības, pētniecības un
enerģētikas (ITRE) komiteja un Kultūras un izglītības (CULT) komiteja1 2017. gada
20. jūnijā noturēja atklātu uzklausīšanu, kurā piedalījās komisāra amata kandidāte
M. Gabriel, kas labvēlīga izraudzīšanās procedūras iznākuma gadījumā kļūs par komisāri,
kura ir atbildīga par digitālo ekonomiku un sabiedrību.

Pirms uzklausīšanas Parlaments komisāra amata kandidātei bija nosūtījis rakstisku jautājumu
sarakstu, uz kuriem viņa atbildēja 2017. gada 15. jūnijā. Mūsu komitejas norādīja, ka uz šiem
jautājumiem M. Gabriel ir atbildējusi apmierinoši.

M. Gabriel atklāja uzklausīšanu, uzstājoties ar paziņojumu, kurā viņa atsaucās uz turpmāk
minētajiem faktiem.

1. Eiropas Parlamenta deputāta amatā nostrādātais laiks un iepriekšējā darba pieredze
viņai ir devusi iespēju apgūt darba metodi, kas balstās uz dialogu, sadarbību,
kompromisu un atvērtību.

2. Digitālais vienotais tirgus ir viena no Komisijas prioritātēm, un tā izveides pabeigšana
veicinās ne tikai izaugsmi un investīcijas, bet arī pilsoņu interešu un tiesību
aizsardzību. Debatēs par digitālo vienoto tirgu ir svarīgi galveno lomu atvēlēt
pilsoņiem.

3. Digitālā politika ir cieši saistīta ar visiem sabiedrības aspektiem. Līdz ar to ir jārisina
ar Eiropas sociālā modeļa digitālo pārveidi saistītie uzdevumi. Tādēļ M. Gabriel ir

1 Bija iesaistītas šādas komitejas: Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības (IMCO) komiteja, Juridiskā (JURI)
komiteja un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu (LIBE) komiteja.
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apņēmusies strādāt, lai nodrošinātu ES konkurētspēju un tehnisko līderību lielo datu,
superdatoru un mākslīgā intelekta jomā. Viņa arī uzsvēra nepieciešamību atbalstīt
zinātnisko pētniecību.

4. Digitālā vienotā tirgus jomā daudz jau bija sasniedzis viņas priekšgājējs, taču vēl
joprojām ir vairāki neatrisināti jautājumi, it īpaši Eiropas Elektronisko sakaru
kodekss, autortiesību reforma, audiovizuālo mediju pakalpojumi un nepamatota
ģeobloķēšana. M. Gabriel arī uzsvēra vairākas jaunas uzsākamas iniciatīvas, it īpaši
kiberdrošības, tiešsaistes platformām paredzētas taisnīgas ekonomiskās un regulatīvās
vides, tādu datu brīvas pārrobežu plūsmas, kuri nav personas dati, un publiskā sektora
un publiski finansētu datu pieejamības un atkārtotas izmantošanas jomā.

5. Ir svarīgi uzmanību koncentrēt uz to, lai tiktu nodrošināta līdz šim pieņemto politikas
nostādņu un iniciatīvu īstenošana.

* * *

ITRE komitejas novērtējums

Attiecībā uz ITRE komitejas kompetencē ietilpstošajiem jautājumiem M. Gabriel atbildēja uz
jautājumiem par turpmāk minētajiem tematiem un sniedza attiecīgus komentārus.

1. M. Gabriel uzsvēra, ka ir svarīgi atbalstīt rūpniecības, it īpaši MVU, digitalizāciju, un
apņēmās šim jautājumam piešķirt prioritāti, norādot uz digitālās inovācijas centru
lomu un nepieciešamību risināt digitālās pārveides sociālos aspektus. Šajā sakarā viņa
kā svarīgu simbolu minēja savienotību un WiFi4EU regulu.

2. Attiecībā uz Eiropas Elektronisko sakaru kodeksu M. Gabriel norādīja uz universālā
pakalpojuma aspektu saistībā ar starptautisko zvanu jautājumu, atzīmējot, ka
universāls pakalpojums iedzīvotājiem nodrošinās izvēli un pieņemamas cenas.
Attiecībā uz spektra piešķiršanu viņa uzsvēra nepieciešamību pēc progresa, norādot,
ka lielāki ES līmeņa centieni šajā jomā pavērs jaunas iespējas. Viņa uzsvēra arī
savienotības nozīmi un to, ka digitālo pakalpojumu sniedzējiem būtu jāspēj
apmierināt pieprasījums Eiropas līmenī. Turklāt viņa norādīja uz lielajām
investīcijām, kas nepieciešamas ļoti ātrdarbīgu tīklu izvēršanai.

3. Attiecībā uz kiberuzbrukumiem M. Gabriel atzīmēja, ka būtu jāaizsargā izšķiroši
svarīga infrastruktūra, un pauda viedokli, ka būtu jārisina sertificēšanas un
marķēšanas jautājumi un ka ir nepieciešama ciešāka sadarbība starp dalībvalstīm.
Viņa piekrita tam, ka ir jāizpēta atbildības jautājums attiecībā uz lietu interneta ierīču
ražotājiem, un atgādināja, ka viņa septembrī stāstīs par ENISA regulas pārskatīšanu,
kuras mērķis ir pārskatīt šīs aģentūras mandātu.

4. Atbildot uz jautājumu par BEREC, M. Gabriel atzina atšķirīgo nostāju pastāvēšanu
starp attiecīgajām institūcijām un to, ka BEREC birojs ir vismazākā ES aģentūra. Viņa
apgalvoja, ka struktūra ir jāpielāgo realitātei un ka viņa centīsies rast kompromisu, kas
balstīsies uz to, par ko visas iesaistītās personas varēs vienoties.
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5. M. Gabriel uzskata, ka vajadzētu būt šifrēšanai bez tās apiešanas iespējām. Viņa
paziņoja, ka likumīga piekļuve būtu jāpiešķir tikai tad, ja tas ir nepieciešams ar valsts
drošību saistītu iemeslu dēļ.

6. Attiecībā uz tiešsaistes platformām M. Gabriel pauda viedokli, ka būtu jāsaglabā
platformu dažādība un ka tām var būt labvēlīga loma. Viņa uzsvēra, ka būtu jāizvairās
no pārmērīgas regulēšanas un ka visiem tiesību aktu priekšlikumiem būtu jārisina
konkrētas problēmas, un norādīja arī uz pašregulācijas iespējamo lomu un to, ka ir
svarīgi nodrošināt jau spēkā esošo platformas regulējošo tiesību aktu, it īpaši
Direktīvas par elektronisko tirdzniecību, īstenošanu. Šajā sakarā viņa uzsvēra, ka ir
jārisina problēma, kas saistīta ar negodīgu praksi starp platformām un uzņēmumiem
šajās platformās.

7. M. Gabriel ņemšot vērā ieinteresēto personu viedokli un nodrošināšot pārredzamību
attiecībā uz visām savām sanāksmēm.

8. Tāpat kā priekšsēdētāja vietnieks A. Ansip, viņa iebilst pret datu lokalizācijas
prasībām; turklāt viņa atzīmēja arī pārnesamības un piekļūstamības tiesību
nozīmīgumu.

* * *

CULT komitejas novērtējums

Attiecībā uz CULT komitejas kompetencē ietilpstošajiem jautājumiem M. Gabriel atbildēja
uz jautājumiem par turpmāk minētajiem tematiem un sniedza attiecīgus komentārus.

1. M. Gabriel uzsvēra platformu būtisko lomu digitālajā ekonomikā un sabiedrībā, it
īpaši kultūras un radošā satura izplatīšanā tiešsaistē. Viņa atzīmēja, ka ir ļoti svarīgi
nodrošināt nepilngadīgo augsta līmeņa aizsardzību un nepieciešamību aizsargāt
iedzīvotājus pret naida kurināšanu un kūdīšanu uz terorismu.

2. M. Gabriel uzsvēra, ka ir jānodrošina saskaņota un konsekventa pieeja platformu
regulēšanai. Viņa pieņēma zināšanai Parlamenta deputātu bažas par dažādo tiesību
aktu priekšlikumu iespējamo savstarpējo juridisko neatbilstību, kas nelabvēlīgi
ietekmē platformas. Viņa apņēmās veicināt turpmāku dialogu ar platformu
pakalpojumu sniedzējiem un ieinteresētajām personām, pastiprinātu uzmanību
pievēršot pašregulācijai un brīvprātīgiem rīcības kodeksiem. Parlamenta deputāti
mudināja M. Gabriel pilnībā izvērtēt šīs jomas likumdošanas iniciatīvu piemērotību.

3. Attiecībā uz audiovizuālo saturu M. Gabriel atkārtoti minēja loģisko pamatu
priekšlikumam regulai, ar ko paredz noteikumus, kā īstenojamas autortiesības un
blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm un
televīzijas un radio programmu retranslācijām, un uzstāja, ka ar šo tiesību aktu
paredzēts reglamentēt specifiskus pakalpojumu veidus un ka ar to netiek apšaubīts
izcelsmes valsts, teritoriālās licencēšanas vai līgumslēgšanas brīvības princips. Viņa
arī atbalstīja Komisijas uzstājīgo pieeju attiecībā uz ģeobloķēšanu, it īpaši attiecībā uz
audiovizuālo pakalpojumu izslēgšanu no minētās regulas piemērošanas jomas,
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pamatojoties uz iedibināto teritoriālās licencēšanas praksi. Parlamenta deputāti
uzsvēra nepieciešamību pēc skaidrības par nepamatotu ģeobloķēšanu šajā jomā.

4. M. Gabriel uzsvēra, ka noteikti ir jāpieņem tiesību akti, kas nodrošina taisnīgu
atlīdzību autoriem un vienlaikus aizsargā lietotāju piekļuvi kultūras un radošajam
saturam. Šajā sakarā viņa atbalstīja Komisijas priekšlikumu direktīvai par
autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū un to, ka šajā priekšlikumā liela uzmanība tiek
veltīta platformu pienākumu skaidrošanai attiecībā uz materiālu, kas aizsargāts ar
autortiesībām. Viņa atbalstīja Komisijas nostāju, proti, ka nav nepieciešams atjaunināt
Direktīvu par elektronisko tirdzniecību un tās noteikumus par atbrīvojumu no
atbildības.

5. M. Gabriel uzsvēra, ka digitālā pārveide ir realitāte un iespēja visu vecumu cilvēkiem
apgūt jaunas digitālās prasmes. Viņa arī uzsvēra, ka tas attiecas gan uz strādājošajiem,
kas apgūst jaunas prasmes darba tirgus vajadzībām, gan vecāka gadagājuma un mazāk
aizsargātiem cilvēkiem, kuri apgūst ikdienas dzīvei nepieciešamās pamatiemaņas,
tostarp digitālo mediju lietošanas prasmes. Šajā sakarā viņa minēja vairākas konkrētas
iniciatīvas, piemēram, digitālo prasmju un darbvietu koalīcijas iniciatīvu, un uzsvēra
nepieciešamību pēc labākās prakses apmaiņas. Viņa arī uzsvēra, ka ir jālikvidē
digitālā plaisa starp dažādām kopienām un paaudzēm.

6. M. Gabriel izcēla pamatprogrammas „Radošā Eiropa” nozīmi un to, ka šai MEDIA
apakšprogrammai ir būtiska loma kultūras un lingvistiskās daudzveidības veicināšanā,
jo tā sniedz iespēju radīt un izplatīt kultūras un radošo saturu visā ES. Viņa arī minēja
likumdošanas iniciatīvas (AVMSD un autortiesības digitālajā vienotajā tirgū), kuru
mērķis ir tieši Eiropas darbu popularizēšana. Attiecībā uz radošai Eiropai paredzēto
aizdevumu garantiju mehānismu viņa apņēmās darīt vairāk, lai izmantotu EIF un
ESIF piedāvātās iespējas.

7. M. Gabriel atkārtoja, ka Euronews saskaņā ar partnerības pamatnolīgumu ir svarīgs
vispārējo Eiropas interešu veicināšanas uzdevums, un uzsvēra, ka Komisija no minētā
līguma var jebkurā brīdī izstāties vai iejaukties, ja netiek pildīti līguma nosacījumi.
Viņa apsolīja drīzumā tikties ar Euronews vadību, lai apspriestu nesenās izmaiņas un
turpmāko ievirzi.

8. M. Gabriel atkārtoti pauda apņemšanos tiekties pēc augstas kvalitātes neatkarīgas
žurnālistikas un uzsvēra, ka viltus ziņas rada jaunus risināmus uzdevumus, jo
nepatiesa informācija izplatās ļoti ātri. Viņa uzstāja uz nepieciešamību pēc vienotas
pieejas visos tiesību aktos.

Komisāra amata kandidāte uzstājās ar īsu noslēguma paziņojumu, kurā viņa atkārtoti
norādīja, ka ir jāizmanto digitālā vienotā tirgus potenciāls. Viņa it īpaši apņēmās ievērot
priekšsēdētāja Ž. K. Junkera prioritātes un lielu nozīmi piešķirt pilsoņu tiesībām un brīvībām.
M. Gabriel norādīja, ka savā darbā meklēs kompromisu un prioritāti piešķirs dialogam. Viņa
paziņoja, ka ir ļoti svarīgi īstenot pieņemtos tiesību aktus, un uzsvēra kiberdrošības,
tiešsaistes platformu un superdatoru tehnoloģiju nozīmi.

* * *
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IMCO komitejas viedoklis

Komisāra amata kandidāte M. Gabriel bija labvēlīgi noskaņota, uz jautājumiem kopumā
atbildēja ļoti kompetenti un pārliecinoši un uzņēmās šādās saistības: strādāt pie digitālā
vienotā tirgus izveides pabeigšanas, par svarīgākajiem mērķiem izvirzot izaugsmes un
investīciju veicināšanu un pilsoņu interešu un tiesību aizsardzību; pabeigt pašreizējās
likumdošanas iniciatīvas digitālā vienotā tirgus jomā, panākot politisku vienošanos ar
pārējiem likumdevējiem par svarīgākajiem priekšlikumiem, tādiem kā Eiropas Elektronisko
sakaru kodekss, autortiesību reforma un nepamatota ģeobloķēšana; pārskatīt ES kiberdrošības
stratēģiju; nodrošināt pareizos pamatnosacījumus, lai varētu stimulēt jaunu tiešsaistes
platformu rašanos Eiropā, it īpaši veicinot godīgas attiecības starp platformām un starp
uzņēmumiem, kas tajās darbojas; garantēt tādu datu brīvu pārrobežu plūsmu iekšējā tirgū,
kuri nav personas dati, un it īpaši risināt datu lokalizācijas prasību jautājumu; turpināt
veicināt publisko pārvaldes institūciju un dienestu pilnveidošanu, lai tie būtu moderni,
elastīgi un sadarbīgi.

IMCO komiteja ar patiesu interesi sekos līdzi tam, kā komisāra amata kandidāte īstenos
izvirzītos mērķus un izdarītos priekšlikumus digitālā vienotā tirgus izveides jomā. IMCO
komiteja cer, ka viņa aizstāvēs Eiropas Parlamenta nostāju iekšējā tirgus un patērētāju
aizsardzības jomā, ņemot vērā šīs komitejas pastāvīgi svarīgo lomu digitālā vienotā tirgus
izveidē.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, IMCO komitejas koordinatori vienprātīgi secināja, ka
M. Gabriel atbilst gan komisāres amatam, gan viņai uzticēto konkrēto uzdevumu veikšanai.

* * *

JURI komitejas viedoklis

Juridisko jautājumu komiteja, kurai, pamatojoties uz tās atbildību par intelektuālā īpašuma
tiesību jomu saskaņā ar Reglamenta V pielikumu, bija piešķirts iesaistītās komitejas statuss,
ir izdarījusi turpmāk minētās piezīmes par komisāra amata kandidātes piemērotību un
uzņemtajām saistībām, it īpaši autortiesību jomā.

Komisāra amata kandidāte apliecināja labu izpratni par galvenajiem ar autortiesību reformu
saistītajiem uzdevumiem un savu gatavību sadarboties ar Eiropas Parlamentu un Padomi, lai
nodrošinātu autortiesību regulējuma paketes sekmīgu īstenošanu. Komisāra amata kandidāte
izskatījās pārliecinoša, kad viņa minēja dažus no reformas elementiem, tādus kā mākslinieku
taisnīga atalgojuma nozīmīgums, bibliotēku un arhīvu vajadzības un Marrākešas līguma
ratifikācijas process, un kad viņa skaidroja savu viedokli par to darbu aizsardzību digitālās
platformas kontekstā, kuri ir aizsargāti ar autortiesībām. Lai gan komisāra amata kandidātes
skaidrojums par saikni starp pašreizējo priekšlikumu direktīvai par autortiesībām un
Direktīvu par elektronisko tirdzniecību nebija pilnībā izprotams un viņas sniegtā analīze par
to, kā Eiropā atbalstīt radošu rūpniecību, bija ne tik detalizēta, viņa pierādīja savu stingro
nostāju attiecībā uz izcelsmes valsts principa aizsardzību saistībā ar Direktīvas par satelītu
apraidi un kabeļu retranslāciju pārskatīšanu.
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Ņemot vērā komisāra amata kandidātes sniegtās atbildes, komitejas vispārējais vērtējums ir
tāds, ka viņa apliecināja savu piemērotību uzticētā komisāra portfeļa pārvaldīšanai.

* * *

LIBE komitejas viedoklis

Komisāra amata kandidāte M. Gabriel apliecināja apņemšanos izveidot sadarbību ar Eiropas
Parlamentu, kā arī gatavību strādāt ar tā dažādajām komitejām, kas ir atbildīgas par viņas
kompetencē ietilpstošiem jautājumiem. M. Gabriel apgalvoja, ka viņas darba metodes pamatā
ir dialogs un sadarbība.

Viņa apņēmās savu komisāres pienākumu pildīšanā aizsargāt un veicināt pamattiesības un
pilsoniskās tiesības. Viņa apliecināja gatavību veicināt privātumu un drošību un nodrošināt
datu brīvu plūsmu Savienībā.

Atbildot uz vairāku Parlamenta deputātu jautājumiem par priekšlikumu direktīvai par e-
privātumu, viņa stingri aizstāvēja Komisijas nostāju ierosināt pašreizējās Direktīvas par e-
privātumu pārveidi par regulu, lai nodrošinātu atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības
regulai, pastiprinātu privātpersonu aizsardzību un nodrošinātu to, ka Vispārīgās datu
aizsardzības regulas atbilstības mehānisms tiek piemērots arī priekšlikuma direktīvai par e-
privātumu kontekstā. Viņa uzsvēra, ka tas ir svarīgs instruments, lai aizsargātu privātpersonas
digitālajā vidē un nodrošinātu uzticēšanos. Visbeidzot, komisāra amata kandidāte norādīja, ka
lietotāju piekrišana ir priekšlikuma direktīvai par e-privātumu galvenā koncepcija, ko viņa
plāno aizsargāt, jo tā privātpersonām nodrošina kontroli pār saviem datiem. Viņa uzsvēra, ka
ir jāaizstāv vārda brīvība, informācijas brīvība un plašsaziņas līdzekļu plurālisms, kā arī
interneta daudzveidība un atvērtība. Viņa pauda stingru apņemšanos vienmēr nodrošināt
līdztiesību starp sievietēm un vīriešiem un pilnībā īstenot Pamattiesību hartu. Viņa uzsvēra —
lai garantētu drošību bez tās apiešanas iespējām vai citiem neatļautas piekļuves
instrumentiem, liela nozīme ir kriptogrāfijai. Viņa norādīja, ka likumīga piekļuve šifrētai
informācijai būtu jāpiešķir ar ļoti stingriem nosacījumiem un tikai īpašiem mērķiem.
Attiecībā uz viltus ziņām un naida runu M. Gabriel savās rakstiskajās atbildēs apgalvoja, ka
viņa ierosina veicināt proaktīvu iesaistīšanos sadarbībā ar tiešsaistes platformām un
sociālajiem medijiem un sadarbību ar augsto pārstāvi, lai pastiprinātu stratēģisko
komunikāciju nolūkā apkarot dezinformācijas kampaņas ārpus Savienības. Viņa ir
apņēmusies visos minētajos jautājumos sadarboties ar Komisijas priekšsēdētāja vietnieku, kas
ir atbildīgs par digitālo vienoto tirgu, un ar komisāru, kas atbild par tieslietām.

Ciktāl tas attiecas uz LIBE komiteju, šīs uzklausīšanas vispārējais iznākums ir šāds: komisāra
amata kandidāte apliecināja piemērotību komisāres amatam un viņai uzticēto pienākumu
pildīšanai. Šajā sakarā ir ļoti svarīgi, lai viņa savu konkrēto uzdevumu pildīšanā pilnībā
ievērotu pamattiesības. LIBE komiteja uzskata, ka ir svarīgi, lai komisāre cieši sadarbotos ar
tieslietu komisāru, par digitālo vienoto tirgu atbildīgo Komisijas priekšsēdētāja vietnieku un
par pamattiesībām atbildīgo Komisijas priekšsēdētāja pirmo vietnieku. LIBE komiteja aicina
M. Gabriel tai tieši un regulāri ziņot par minētajiem jautājumiem.

Iepriekš minētais atspoguļo visu LIBE komitejas koordinatoru vienprātību.
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* * *

Veicot šo novērtējumu, mēs esam ņēmuši vērā M. Gabriel kvalifikāciju, gatavību strādāt
Eiropas Savienības labā, komunikācijas spēju, apņemšanos sadarboties ar Parlamentu un tā
komitejām, piemērotību darbam attiecīgajā politikas jomā, rakstiskās atbildes uz
jautājumiem, kas tika iesniegti pirms uzklausīšanas, un viņas atbildes uz Parlamenta deputātu
jautājumiem uzklausīšanas laikā. Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz mūsu komiteju
koordinatoru — kuri pēc uzklausīšanas sanāca kopā mūsu vadībā — apspriešanos, mēs
paziņojam, ka:

ITRE un CULT komitejas koordinatori vienprātīgi secinājuši, ka M. Gabriel atbilst gan
komisāres amatam, gan viņai uzticēto konkrēto uzdevumu veikšanai.

Būsim pateicīgi, ja Jūs šo novērtējumu darīsiet zināmu Priekšsēdētāju konferencei.

Ar cieņu

Jerzy Buzek Petra Kammerevert


