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Geachte voorzitter,

Overeenkomstig artikel 118 van het Reglement van het Europees Parlement hebben de
Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) en de Commissie cultuur en onderwijs
(CULT)1 op 20 juni 2017 een openbare hoorzitting gehouden met mevrouw Gabriel, kandidaat-
commissaris, die indien zij wordt benoemd, bevoegd zal zijn voor de digitale economie en
maatschappij.

Voorafgaand aan de hoorzitting heeft het Parlement de kandidaat-commissaris een lijst van
schriftelijke vragen toegezonden waarop zij op 15 juni heeft geantwoord. Onze commissies
hebben vastgesteld dat mevrouw Gabriel naar tevredenheid heeft geantwoord.

Mevrouw Gabriel opende de hoorzitting met een verklaring waarin zij inging op de volgende
punten:

1. Door haar tijd als lid van het Europees Parlement en haar eerder opgedane ervaring
heeft zij een werkmethode ontwikkeld die berust op dialoog, samenwerking, het sluiten
van compromissen en openheid.

2. De digitale interne markt is een van de prioriteiten van de Commissie, en de voltooiing
ervan zal niet alleen bijdragen tot groei en investeringen maar ook tot de bescherming
van de belangen en rechten van de burgers. Het is van essentieel belang dat de burgers
de kern vormen van het debat over de digitale interne markt;

1 De volgende commissies waren als medeadviserende commissies aangewezen: de Commissie interne markt en
consumentenbescherming (IMCO), de Commissie juridische zaken (JURI) en de Commissie burgerlijke
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE).
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3. het digitale beleid is nauw verweven met alle aspecten van de maatschappij. De
uitdagingen van de digitale transformatie van het Europees sociaal model moeten dan
ook worden aangegaan. Zij zal zich er daarom voor inzetten dat het
concurrentievermogen en de leidende positie van de EU op het gebied van technologie
voor big data, supercomputers en kunstmatige intelligentie gewaarborgd blijven. Ook
benadrukte zij de noodzaak om het wetenschappelijk onderzoek te steunen.

4. Haar voorganger heeft al veel bereikt wat betreft de digitale interne markt, maar er
moeten nog veel vraagstukken worden aangepakt, bijvoorbeeld de code voor
elektronische communicatie, de hervorming van het auteursrecht, audiovisuele-
mediadiensten en ongerechtvaardigde geoblocking. Verder vestigde zij de aandacht op
een reeks te nemen nieuwe initiatieven, met name op het gebied van internetveiligheid,
een eerlijke economische en regelgevende omgeving voor online-platforms, de vrije
grensoverschrijdende stroom van niet-persoonsgegevens en toegankelijkheid en
hergebruik van gegevens uit de publieke sector en uit publieke middelen gefinancierde
gegevens.

5. Het is van belang te focussen op een gegarandeerde tenuitvoerlegging van de
beleidsmaatregelen en initiatieven die tot dusver zijn goedgekeurd.

* * *

Beoordeling door de commissie ITRE

Aangaande de vraagstukken die onder de bevoegdheid van de commissie ITRE vallen
beantwoordde mevrouw Gabriel vragen en deed zij toezeggingen betreffende de volgende
onderwerpen:

1. Zij onderstreepte het belang van steun aan de digitalisering van de industrie, met name
kmo's, en beloofde dit onderwerp prioriteit te zullen toekennen, waarbij zij wees op de
rol van de digitale-innovatiehubs en de noodzaak om aandacht te besteden aan de
maatschappelijke aspecten van de digitale transformatie. In dit verband wees zij op
connectiviteit en de WIFI4EU-verordening als belangrijk symbool.

2. Met betrekking tot de code voor elektronische communicatie wees zij op het aspect van
universele dienstverlening in verhouding tot het vraagstuk van internationale oproepen,
en merkte op dat universele dienstverlening  keuzemogelijkheden en betaalbare prijzen
voor de burger oplevert. Wat betreft spectrumtoewijzing benadrukte zij dat er
vooruitgang nodig is en dat grotere inspanningen op EU-niveau op dit gebied kansen
meebrengen. Zij onderstreepte het belang van connectiviteit en benadrukte dat de
aanbieders van digitale diensten in staat zouden moeten zijn om aan de vraag op
Europees niveau te voldoen. Daarnaast wees zij op de aanzienlijke behoefte aan
investeringen voor de invoering van netwerken met zeer hoge snelheid.

3. Wat betreft cyberaanvallen merkte zij op dat kritische infrastructuur beschermd moet
worden en sprak zij de mening uit dat de vraagstukken van certificering en etikettering
moeten worden aangepakt en dat er meer samenwerking tussen de lidstaten nodig is.
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Zij is het ermee eens dat de kwestie van de aansprakelijkheid moet worden onderzocht
wat de fabrikanten van apparatuur van het internet der dingen aangaat, en herinnerde
eraan dat zij in september een herziening van de ENISA-verordening zal presenteren,
bedoeld om het mandaat van het agentschap te evalueren.

4. In haar antwoord op een vraag over BEREC erkende zij dat de standpunten van de
instellingen uiteenlopen en dat het BEREC-Bureau het kleinste EU-agentschap is. Zij
stelde dat de structuur ervan aan de realiteit moet worden aangepast en dat zij naar een
compromis zal streven dat op de grootste gemene deler berust.

5. Zij is van oordeel dat er versleuteling zonder achterdeuren zou moeten zijn. Ook merkte
zij op dat legale toegang alleen toegestaan zou moeten zijn als dit omwille van de
nationale veiligheid nodig is.

6. Wat online-platforms betreft meent zij dat de verscheidenheid van platforms moet
blijven bestaan en dat platforms een positieve rol kunnen spelen. Zij benadrukte dat
overregulering moet worden vermeden en dat wetgevingsvoorstellen specifieke
problemen moeten aanpakken, waarbij zij wees op de rol die zelfregulering zou kunnen
spelen en op het belang van handhaving van reeds bestaande wetgeving inzake
platforms, met name de richtlijn inzake e-handel. In dit verband onderstreepte zij de
noodzaak om oneerlijke praktijken tussen platforms en bedrijven op die platforms aan
te pakken.

7. Zij zal rekening houden met de visie van belanghebbenden en zal open zijn over al haar
ontmoetingen.

8. Net als vicevoorzitter Ansip is zij tegen lokalisatievereisten voor gegevens; daarnaast
wees zij op de betekenis van portabiliteit en toegangsrechten.

* * *

Beoordeling door de commissie CULT

Aangaande de vraagstukken die onder de bevoegdheid van de commissie CULT vallen
beantwoordde mevrouw Gabriel vragen en deed zij toezeggingen betreffende de volgende
onderwerpen:

1. Zij wees op de belangrijke rol van platforms in de digitale economie en maatschappij,
met name voor de online-verspreiding van culturele en creatieve inhoud, voornamelijk
audiovisuele inhoud. Zij merkte op hoe belangrijk het is om een hoog niveau van
bescherming van minderjarigen te waarborgen en om burgers tegen haatzaaien en
terrorisme te beschermen.

2. Voorts onderstreepte zij de noodzaak van een consequente en coherente benadering van
de regulering van platforms. Zij neemt kennis van de zorgen van leden omtrent
potentiële juridische ongerijmdheden tussen de verschillende wetgevingsvoorstellen
die van invloed zijn op platforms. In dit verband zegde zij toe de verdere dialoog met
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platformproviders en belanghebbenden te zullen stimuleren, met bijzondere aandacht
voor zelfregulering en vrijwillige gedragscodes. De leden drongen er bij mevrouw
Gabriel op aan de geschiktheid van wetgevingsinitiatieven op dit terrein grondig te
toetsen.

3. Met betrekking tot audiovisuele inhoud herhaalde zij nog eens de argumentatie achter
het CabSat-voorstel, waarbij zij benadrukte dat dit bepaalde soorten diensten reguleert
en geen vraagteken zet bij de beginselen van land van oorsprong, territoriale licenties
of contractvrijheid. Ook sprak zij haar steun uit aan de koers van de Commissie op het
gebied van geoblocking, met name de uitsluiting van audiovisuele-mediadiensten van
het toepassingsgebied van de verordening in verband met gevestigde praktijken
aangaande territoriale licenties. De leden onderstreepten de noodzaak van duidelijkheid
betreffende ongerechtvaardigde geoblocking op dit gebied.

4. Zij wees erop dat er wetgeving nodig is die voorziet in billijke beloning voor makers
en tegelijkertijd de toegang tot culturele en creatieve inhoud voor gebruikers waarborgt.
In dit opzicht steunt zij het voorstel van de Commissie inzake auteursrecht op de
digitale interne markt en zijn focus op een duidelijke toewijzing van
verantwoordelijkheden van platforms met betrekking tot onder auteursrecht vallend
materiaal. Zij schaart zich achter het standpunt van de Commissie dat het niet nodig is
om de richtlijn inzake e-handel en de daarin vervatte regels inzake vrijstelling van
aansprakelijkheid te actualiseren.

5. Verder benadrukte zij dat de digitale transformatie een realiteit is, en een kans voor
mensen van alle leeftijden om nieuwe digitale vaardigheden aan te leren. Zij
beklemtoonde dat dit zowel geldt voor werknemers die nieuwe vaardigheden voor de
arbeidsmarkt, als voor ouderen en kwetsbare personen die basisvaardigheden aanleren
voor het leven, waaronder digitale geletterdheid. In dit verband wees zij op
verschillende initiatieven, bijvoorbeeld de Coalitie voor digitale vaardigheden en
banen, en op de noodzaak om optimale methodes te delen. Tevens onderstreepte zij de
noodzaak om de digitale kloof tussen gemeenschappen en generaties te overbruggen.

6. Daarnaast vestigde zij de aandacht op de waarde van Creative Europe en de rol die het
subprogramma MEDIA speelt bij het bevorderen van de culturele en taaldiversiteit door
de productie en distributie van culturele en creatieve inhoud in de EU mogelijk te
maken. Ook noemde zij wetgevingsinitiatieven (AVMSD en auteursrecht op de digitale
interne markt) waarbij de bevordering van Europese werken een specifieke doelstelling
is. Met betrekking tot de leninggarantiefaciliteit van Creative Europe zegde zij toe meer
te zullen doen om de kansen te benutten die het EIF en EFSI bieden.

7. Zij herhaalde dat Euronews een essentiële algemene taak van Europees belang heeft
krachtens de partnerschapskaderovereenkomst en onderstreepte dat de Commissie op
ieder moment uit de overeenkomst kan stappen of kan interveniëren indien niet aan de
voorwaarden van de overeenkomst wordt voldaan. Zij beloofde binnenkort met de
Euronews-directie om de tafel te gaan zitten om de recente ontwikkelingen en de
toekomstige koers te bespreken.
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8. Voorts bekrachtigde zij haar committering aan onafhankelijke journalistiek van hoge
kwaliteit en onderstreepte zij dat "fake news" nieuwe uitdagingen opwerpt, omdat
onjuiste informatie zo snel wordt verspreid. Zij wees op de dringende behoefte aan een
gecoördineerde aanpak in alle wetgeving.

De kandidaat-commissaris gaf een korte eindverklaring waarin zij andermaal betoogde dat het
potentieel van de digitale interne markt benut moet worden. Zij zegde toe met name te zullen
vasthouden aan de door voorzitter Juncker vastgestelde prioriteiten en grote waarde te zullen
hechten aan de rechten en vrijheden van de burgers. In haar werk zal zij het compromis zoeken
en voorrang verlenen aan dialoog. Zij verklaarde dat de goedgekeurde wetshandelingen ten
uitvoer moeten worden gelegd en noemt nog eens specifiek internetveiligheid, online-
platforms en technologie voor supercomputers.

* * *

Advies van de commissie IMCO

De kandidaat-commissaris mevrouw Gabriel was innemend en beantwoordde de vragen over
het algemeen op een uiterst competente en overtuigende manier, waarbij zij toezegde: te zullen
streven naar de voltooiing van de digitale interne markt, met als essentiële doelstellingen
bijdragen aan groei en investeringen en beschermen van de belangen en rechten van de burgers;
de lopende wetgevingsinitiatieven op het gebied van de digitale interne markt te zullen
afronden, en tot politieke akkoorden met de medewetgevers te komen over essentiële
voorstellen zoals de Europese code voor elektronische telecommunicatie, de hervorming van
het auteursrecht en ongerechtvaardigde geoblocking; de internetveiligheidsstrategie van de EU
te zullen evalueren; de juiste randvoorwaarden te zullen scheppen om de opkomst van nieuwe
online-platforms in Europa te stimuleren, met name door faire betrekkingen tussen platforms
en de bedrijven die hierop actief zijn, te bevorderen; de grensoverschrijdende vrije stroom van
niet-persoonsgegevens op de interne markt te zullen waarborgen en in het bijzonder het
vraagstuk van lokalisatievereisten voor gegevens te zullen aanpakken; en te zullen streven naar
overheden en diensten die modern, flexibel en interoperabel zijn.

De commissie IMCO zou graag zien dat de kandidaat-commissaris de doelstellingen bereikt
en de voorstellen uitvoert, zodat de digitale interne markt tot stand komt. Verder verwacht de
commissie IMCO van haar dat zij de standpunten van het Europees Parlement op het gebied
van de interne markt en consumentenbescherming verdedigt en rekening houdt met de
belangrijke rol die IMCO vervult bij de tenuitvoerlegging van de digitale interne markt.
Gezien het voorgaande hebben de IMCO-coördinatoren bij consensus geconcludeerd dat
mevrouw Mariya Gabriel in aanmerking komt als lid van het college van commissarissen en in
staat is de haar toevertrouwde specifieke taken uit te voeren.

* * *

Advies van de commissie JURI

De Commissie juridische zaken, die als medeadviserende commissie is aangewezen op basis
van haar bevoegdheid – krachtens bijlage V van het Reglement – voor wetgeving inzake
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intellectuele eigendom, merkt het onderstaande op ten aanzien van de geschiktheid en de
toezeggingen van de kandidaat-commissaris, met name op het gebied van auteursrecht.

De kandidaat-commissaris heeft laten zien de belangrijkste uitdagingen in verband met de
hervorming van het auteursrecht goed te begrijpen en heeft blijk gegeven van haar bereidheid
tot samenwerking met het Europees Parlement en de Raad teneinde het auteursrechtpakket tot
een succes te maken. De kandidaat-commissaris maakte een overtuigende indruk waar het ging
over bepaalde elementen van de hervorming, zoals het belang van een billijke beloning voor
makers, de behoeften van bibliotheken en archieven en het ratificeringsproces van het Verdrag
van Marrakesh, en waar zij haar standpunt inzake de bescherming van onder auteursrecht
vallende werken in de context van digitale platforms uiteenzette. Ook al ontbrak het haar
toelichting op de verhouding tussen het huidige voorstel voor een richtlijn inzake auteursrecht
en de richtlijn inzake e-handel enigszins aan duidelijkheid en was haar analyse van de wijze
waarop steun kan worden verleend aan de creatieve sector in Europa vrij beknopt, toch bleek
zij een krachtig standpunt in te nemen wat betreft de verdediging van het beginsel inzake het
land van oorsprong in het kader van de hervorming van de CabSat-verordening.

In het licht van de antwoorden van de kandidaat-commissaris luidt het algemene oordeel van
de commissie dat zij geschikt is gebleken om de portefeuille die haar wordt toevertrouwd, te
beheren.

* * *

Advies van de commissie LIBE

Kandidaat-commissaris Gabriel gaf blijk van haar engagement tot samenwerking met het
Europees Parlement en van haar bereidheid om samen te werken met de verschillende
commissies die bevoegd zijn voor de onderwerpen welke onder haar verantwoordelijkheid
vallen. Zij vertrouwt op dialoog en samenwerking als werkmethode.

Ook heeft zij beloofd de grondrechten en burgerlijke vrijheden in haar hele portefeuille te
zullen beschermen en bevorderen. Zij verklaarde voor privacy en veiligheid te zullen zorgen
en te waarborgen dat een vrije stroom van gegevens in de Unie mogelijk is.

In haar antwoord op vragen van verschillende leden over het voorstel inzake e-privacy
verdedigde zij met kracht het standpunt van de Commissie die wil voorstellen om de huidige
richtlijn inzake e-privacy op te waarderen naar een verordening, met het doel voor consistentie
met de GDPR te zorgen, de bescherming van personen te verbeteren en te waarborgen dat het
consistentiemechanisme van de GDPR ook van toepassing is in de context van het voorstel
over e-privacy. Zij benadrukte dat dit een essentieel instrument is om personen in de digitale
omgeving te beschermen en om voor vertrouwen te zorgen. Tot slot onderstreepte zij dat
toestemming van de gebruiker het leidende beginsel is van het voorstel over e-privacy, en dat
zij dit wil beschermen omdat het personen zeggenschap geeft over hun gegevens. Voorts
beklemtoonde zij dat de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van informatie en
mediapluraliteit en de diversiteit en openheid van internet verdedigd moeten worden. Zij
beloofde zich altijd te zullen inzetten voor gelijke behandeling van vrouwen en mannen en voor
de volledige toepassing van het Handvest van de grondrechten. Ook benadrukte zij het belang
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van versleuteling om veiligheid te garanderen zonder achterdeuren of andere middelen voor
ongeoorloofde toegang. Zij merkte op dat legale toegang tot versleutelde informatie alleen
onder uiterst strenge voorwaarden en voor specifieke doeleinden mag worden toegestaan. Wat
fake news en haatzaaien betreft benadrukte mevrouw Gabriel in haar schriftelijke antwoorden
dat zij voorstelt proactief onderhandelen met online-platforms en sociale media te bevorderen
en samen te werken met de Hoge Vertegenwoordiger om de strategische communicatie uit te
breiden met het doel een tegengeluid te laten horen bij desinformatiecampagnes van buiten de
Unie. Zij zegde toe op al deze terreinen te zullen samenwerken met de vicevoorzitter voor de
digitale interne markt en de voor justitie bevoegde commissaris.

Wat de commissie LIBE betreft luidt de algemene uitkomst van deze hoorzitting als volgt: de
kandidaat-commissaris heeft laten zien dat zij in aanmerking komt als lid van het college van
commissarissen en in staat is haar taken uit te voeren. In dit opzicht is het van essentieel belang
dat bij de uitvoering van de haar toevertrouwde specifieke taken de grondrechten integraal deel
uitmaken van haar optreden. De commissie LIBE acht het belangrijk dat de commissaris nauw
samenwerkt met de commissaris voor justitie, de vicevoorzitter voor de digitale interne markt
en de eerste vicevoorzitter voor de grondrechten. Mevrouw Gabriel wordt verzocht met
regelmaat rechtstreeks aan de commissie LIBE verslag uit brengen over deze kwesties.

Dit is de consensus van alle coördinatoren van de commissie LIBE.

* * *

In onze beoordeling hebben wij rekening gehouden met de persoonlijke kwalificaties van
mevrouw Gabriel, haar toewijding aan Europa, haar vermogen om te communiceren, haar
toezeggingen inzake samenwerking met het Europees Parlement en zijn commissies, haar
deskundigheid op het gebied van haar portefeuille, de schriftelijke antwoorden die zij
voorafgaand aan de hoorzitting op vragen heeft gegeven en haar antwoorden op vragen van
leden tijdens de hoorzitting. Op basis hiervan en van het debat tussen de coördinatoren van
onze commissies die onder ons voorzitterschap na de hoorzitting bijeen zijn gekomen,
verklaren wij het volgende:

De ITRE- en CULT-coördinatoren concluderen unaniem dat mevrouw Gabriel in aanmerking
komt als lid van het college van commissarissen en in staat is de haar toevertrouwde specifieke
taken uit te voeren.

Wij verzoeken u deze beoordeling onder de aandacht van de Conferentie van voorzitters te
willen brengen.

Hoogachtend,
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Jerzy Buzek Petra Kammerevert


