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Szanowna Pani Przewodnicząca!

Zgodnie z art. 118 Regulaminu Parlamentu Europejskiego Komisja Przemysłu, Badań
Naukowych i Energii (ITRE) i Komisja Kultury i Edukacji (CULT)1 przeprowadziły w dniu
20 czerwca 2017 r. przesłuchanie publiczne kandydatki na komisarz M. Gabriel, która – pod
warunkiem pomyślnego zakończenia procedury nominacji – będzie odpowiedzialna za
gospodarkę cyfrową i społeczeństwo cyfrowe.

Przed przesłuchaniem Parlament przesłał kandydatce na komisarz listę pytań pisemnych –
odpowiedź na nie otrzymano w dniu 15 czerwca 2017 r. Komisje stwierdziły, że odpowiedzi
M. Gabriel były zadowalające.

M. Gabriel rozpoczęła przesłuchanie od wygłoszenia oświadczenia, w którym stwierdziła, że:

1. Jej kadencja w Parlamencie Europejskim i jej poprzednie doświadczenie wzbogaciły ją
o metody pracy oparte na dialogu, współpracy, gotowości do kompromisu i otwartości;

2. Jednolity rynek cyfrowy jest jednym z priorytetów Komisji, a jego ukończenie
przyczyni się nie tylko do wzrostu gospodarczego i inwestycji, ale również do ochrony
interesów i praw obywateli. Umieszczenie obywateli w centrum debaty na temat
jednolitego rynku cyfrowego ma kluczowe znaczenie;

3. Polityka cyfrowa jest ściśle związana ze wszystkimi aspektami życia społecznego. W
związku z powyższym, wystąpiła konieczność stawienia czoła wyzwaniom związanym
z transformacją cyfrową europejskiego modelu społecznego. W związku z tym będzie

1 W przesłuchanie zaangażowane były następujące komisje: Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony
Konsumentów (IMCO), Komisja Prawna (JURI) i Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych (LIBE).
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ona dążyć do zapewnienia konkurencyjności i czołowej pozycji technicznej UE w
dziedzinie dużych zbiorów danych, sztucznej inteligencji i superkomputerów.
Podkreśliła również potrzebę wspierania badań naukowych;

4. Wiele zostało już osiągnięte przez jej poprzednika w odniesieniu do jednolitego rynku
cyfrowego, ale pozostało jeszcze wiele kwestii, którymi należy się zająć, w
szczególności kodeks łączności elektronicznej, reforma prawa autorskiego, usługi w
zakresie mediów audiowizualnych i nieuzasadnione blokowanie geograficzne.
Kandydatka zwróciła również uwagę na szereg nowych inicjatyw, które mają zostać
podjęte, w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego,
sprawiedliwego gospodarczego otoczenia regulacyjnego dla platform online,
transgranicznego przepływu danych nieosobowych i dostępności i ponownego
wykorzystywania danych z sektora publicznego i danych finansowanych ze środków
publicznych;

5. Ważne jest, aby skoncentrować się na zapewnieniu wdrożenia polityk i inicjatyw, które
zostały przyjęte do tej pory.

* * *

Ocena komisji ITRE

W odniesieniu do kwestii wchodzących w zakres kompetencji komisji ITRE, M. Gabriel
odpowiedziała na pytania i podjęła zobowiązania dotyczące następujących tematów:

1. Podkreśliła, że wspieranie cyfryzacji przemysłu, w szczególności MŚP, ma duże
znaczenie i obiecała priorytetowo potraktować tę kwestię, podkreślając rolę ośrodków
innowacji cyfrowych i konieczność zajęcia się społecznymi aspektami transformacji
cyfrowej. W związku z tym zwróciła uwagę na łączność oraz rozporządzenie w sprawie
WIFI4EU, jako ważny symbol;

2. W odniesieniu do kodeksu łączności elektronicznej, zwróciła ona uwagę na aspekt
świadczenia usługi powszechnej w odniesieniu do połączeń międzynarodowych,
stwierdzając, że usługa powszechna będzie zapewniać większy wybór i przystępne
ceny obywatelom. W odniesieniu do przydziału widma, podkreśliła konieczność
poczynienia postępów, stwierdzając, że większe starania w tej dziedzinie na szczeblu
UE mogłyby stworzyć nowe możliwości. Kandydatka podkreśliła rolę łączności i
wskazała na fakt, że dostawcy usług cyfrowych powinni być w stanie zaspokajać popyt
na skalę europejską. Ponadto zwróciła uwagę na duże potrzeby inwestycyjne w zakresie
budowy bardzo szybkich sieci;

3. W odniesieniu do ataków cybernetycznych, zauważyła, że należy chronić infrastrukturę
krytyczną i wyraziła opinię, że należy się zająć kwestią certyfikacji i etykietowania oraz
że konieczna jest ściślejsza współpraca między państwami członkowskimi. Zgodziła
się, że konieczne jest zbadanie kwestii odpowiedzialności w odniesieniu do
producentów urządzeń internetu rzeczy, i przypomniała, że we wrześniu przedstawi też
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projekt zmiany rozporządzenia w sprawie ENISA, w celu dokonania przeglądu
mandatu Agencji;

4. W odpowiedzi na pytanie na temat BEREC przyznała, że istnieją odmienne stanowiska
między instytucjami oraz że Urząd BEREC jest najmniejszą agencją UE. Stwierdziła,
że struktura ta powinna być dostosowana do realnych potrzeb oraz że będzie dążyć do
kompromisu, uwzględniając interesy wszystkich stron;

5. Stwierdziła, że szyfrowanie nie powinno zawierać opcji ‘backdoor’. Stwierdziła także,
że legalny dostęp powinien być dozwolony jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne ze
względów bezpieczeństwa narodowego;

6. W odniesieniu do platform internetowych, kandydatka stwierdziła, że różnorodność
platform powinna zostać utrzymana oraz że platformy mogą odegrać pozytywną rolę.
Podkreśliła, że należy unikać nadmiernych regulacji i że wszelkie wnioski
ustawodawcze powinny rozwiązywać konkretne problemy; zwróciła również uwagę na
rolę, jaką mogłaby odgrywać samoregulacja i egzekwowanie już istniejących
przepisów odnoszących się do platform, w szczególności dyrektywy o handlu
elektronicznym. W związku z tym podkreśliła potrzebę zajęcia się nieuczciwymi
praktykami między platformami i przedsiębiorstwami korzystającymi z tych platform;

7. Weźmie pod uwagę poglądy zainteresowanych stron i będzie w sposób przejrzysty
informować o wszystkich swoich spotkaniach;

8. Tak jak wiceprzewodniczący A. Ansip opowiedziała się przeciw wymogom
dotyczącym lokalizacji i podkreśliła znaczenie prawa do przenoszenia i dostępności.

* * *

Ocena komisji CULT

W odniesieniu do kwestii wchodzących w zakres kompetencji komisji CULT, M. Gabriel
odpowiedziała na pytania i podjęła zobowiązania dotyczące następujących tematów:

1. Podkreśliła ważną rolę platform w gospodarce i społeczeństwie cyfrowym, zwłaszcza
w popularyzacji treści kulturalnych i kreatywnych, przede wszystkim audiowizualnych,
w internecie. Zauważyła, że zapewnienie wysokiego poziomu ochrony nieletnich ma
duże znaczenie oraz że istnieje potrzeba ochrony obywateli przed podżeganiem do
nienawiści i terroryzmu.

2. Podkreśliła konieczność zapewnienia konsekwentnego i spójnego podejścia do
regulacji platform. Stwierdziła, że posłowie obawiają się ewentualnych niespójności
prawnych między różnymi wnioskami ustawodawczymi, które uderzają w platformy.
Jednocześnie zobowiązała się do dalszego dialogu z zainteresowanymi stronami i
operatorami platform, z naciskiem na samoregulację i dobrowolne kodeksy
postępowania. Posłowie wezwali M. Gabriel do pełnej oceny stosowności inicjatyw
ustawodawczych w tej dziedzinie.
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3. W odniesieniu do treści audiowizualnych, powtórzyła argumentację stojącą za
wnioskiem w sprawie przekazu satelitarnego i drogą kablową, podkreślając, że reguluje
on konkretne rodzaje usług i nie kwestionuje zasady kraju pochodzenia, swobody
zawierania umów lub licencji terytorialnych. Poparła również podejście Komisji w
sprawie blokowania geograficznego, w szczególności jeśli chodzi o wyłączenie
medialnych usług audiowizualnych z zakresu rozporządzenia ze względu na dobrze
ugruntowane praktyki związane z udzielaniem licencji terytorialnych. Posłowie
podkreślili potrzebę jasności w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego
w tej dziedzinie.

4. Podkreśliła, że konieczne jest ustawodawstwo zapewniające sprawiedliwe
wynagrodzenie dla twórców, a jednocześnie chroniące dostęp użytkowników do treści
kulturalnych i kreatywnych. Poparła w tym względzie wniosek Komisji w sprawie praw
autorskich na jednolitym rynku cyfrowym oraz położony w nim nacisk na
sprecyzowanie zakresu odpowiedzialności platform w odniesieniu do materiału
chronionego prawem autorskim. Poparła stanowisko Komisji, że nie ma potrzeby
aktualizacji dyrektywy o handlu elektronicznym i jej przepisów dotyczących
zwolnienia z odpowiedzialności.

5. Podkreśliła, że transformacja cyfrowa jest faktem i umożliwia osobom w każdym
wieku nabywanie nowych umiejętności cyfrowych. Podkreśliła, że obejmuje ona
zarówno pracowników zdobywających nowe umiejętności na potrzeby rynku pracy, jak
i osoby starsze i należące do najsłabszych grup, które nabywają podstawowe
umiejętności, w tym umiejętność korzystania z mediów cyfrowych. W związku z tym
wskazała kilka inicjatyw, np. koalicję na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia
– i zwróciła uwagę na potrzebę wymiany najlepszych praktyk. Podkreśliła również
potrzebę zniwelowania przepaści cyfrowej między społecznościami i pokoleniami.

6. Podkreśliła wartość programu „Kreatywna Europa” i podprogramu MEDIA i rolę, jaką
odgrywa on w propagowaniu różnorodności kulturowej i językowej, umożliwiając
produkcję i dystrybucję treści kulturalnych i kreatywnych w całej UE. Wspomniała
także o inicjatywach ustawodawczych (dyrektywa o audiowizualnych usługach
medialnych i prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym), których celem jest
promocja europejskich dzieł. W odniesieniu do programu „Kreatywna Europa” –
instrument gwarancji kredytowych, zobowiązała się dołożyć większych starań, aby
wykorzystać możliwości oferowane przez EFI i EFIS.

7. Podkreśliła ponownie, że kanał Euronews ma do spełnienia podstawową misję w
ogólnym interesie europejskim, zgodnie z umową ramową o partnerstwie oraz
podkreśliła, że Komisja może wycofać się z umowy lub interweniować w dowolnym
momencie, jeżeli warunki umowy nie są spełnione. Obiecała, że niebawem spotka się
z zarządem Euronews w celu omówienia ostatnich wydarzeń i przyszłego kierunku
rozwoju.

8. Potwierdziła swoje przywiązanie do wysokiej jakości niezależnego dziennikarstwa,
podkreślając, że zjawisko fałszywych informacji (fake news) stanowi nowe wyzwanie,
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ponieważ dezinformacja rozprzestrzenia się tak szybko. Położyła nacisk na potrzebę
wspólnego podejścia w całym ustawodawstwie.

Kandydatka na komisarz wygłosiła krótkie oświadczenie końcowe, w którym potwierdziła, że
konieczne jest wykorzystanie potencjału jednolitego rynku cyfrowego. W szczególności
zobowiązała się przestrzegać priorytetów określonych przez przewodniczącego J.-C. Junckera
i że będzie przywiązywać bardzo dużą wagę do praw i wolności obywateli. W swojej pracy
będzie dążyć do kompromisu oraz priorytetowego traktowania dialogu. Stwierdziła, że
konieczne jest wdrożenie przyjętych aktów prawnych i podkreśliła rolę bezpieczeństwa
cybernetycznego, platform internetowych i technologii komputerowych o dużej wydajności.

* * *

Opinia komisji IMCO

Kandydatka na komisarz p. Gabriel była sympatyczna, ogólnie na pytania odpowiadała bardzo
kompetentnie i przekonująco oraz zobowiązała się do: pracy na rzecz zakończenia tworzenia
jednolitego rynku cyfrowego, której przyświecać będą główne cele wspierania wzrostu i
inwestycji oraz ochrony interesów i praw obywateli; sfinalizowania trwających inicjatyw
ustawodawczych związanych z jednolitym rynkiem cyfrowym poprzez osiągnięcie
porozumienia politycznego z współustawodawcami w kwestii kluczowych wniosków, takich
jak Europejski kodeks łączności elektronicznej i reforma prawa autorskiego, oraz odnośnie do
nieuzasadnionego blokowania geograficznego; przeprowadzenia przeglądu strategii UE w
zakresie cyberbezpieczeństwa; stworzenia właściwych warunków ramowych sprzyjających
powstawaniu nowych platform internetowych w Europie, w szczególności poprzez
promowanie uczciwych stosunków między platformami i działającymi na nich
przedsiębiorstwami; zagwarantowania transgranicznego swobodnego przepływu danych
nieosobowych na rynku wewnętrznym, a w szczególności do rozwiązania kwestii wymogów
lokalizacji danych; oraz do dalszego promowania nowoczesnej, elastycznej i interoperacyjnej
administracji publicznej.

Komisji IMCO bardzo zależy na tym, aby kandydatka na komisarz zrealizowała założenia i
przedstawione propozycje w celu osiągnięcia wyników związanych z jednolitym rynkiem
cyfrowym. Komisja IMCO oczekuje, że będzie ona broniła stanowiska Parlamentu w
dziedzinie rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów z uwagi na ważną rolę, jaką komisja
IMCO stale odgrywa we wdrażaniu jednolitego rynku cyfrowego.
Na tej podstawie koordynatorzy IMCO stwierdzili, że Mariya Gabriel posiada kwalifikacje
niezbędne do wejścia w skład kolegium komisarzy oraz do realizowania powierzonych jej
szczególnych zadań.

* * *

Opinia komisji JURI

Komisja Prawna, której przyznano status komisji zaangażowanej ze względu na
odpowiedzialność w kwestii prawa własności intelektualnej na mocy załącznika V
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Regulaminu, przedstawiła następujące uwagi w sprawie odpowiedniości kandydatki na
komisarz i jej zobowiązań, w szczególności w dziedzinie praw autorskich.

Kandydatka na komisarz wykazała się dobrym zrozumieniem głównych wyzwań związanych
z reformą prawa autorskiego oraz podkreśliła gotowość współpracy z Parlamentem
Europejskim i Radą z myślą o zapewnieniu powodzenia pakietu dotyczącego prawa
autorskiego. Kandydatka na komisarz wyglądała przekonująco, kiedy wspomniała kilka
elementów reformy, takich jak znaczenie uczciwego wynagrodzenia artystów, potrzeby
bibliotek i archiwów oraz ratyfikacja Traktatu z Marrakeszu, a także kiedy wyjaśniała swoje
poglądy na temat dzieł chronionych prawem autorskim w kontekście platform cyfrowych.
Nawet jeśli nie do końca jasno wytłumaczyła zależność między bieżącym wnioskiem
dotyczącym dyrektywy o prawie autorskim a dyrektywą o handlu elektronicznym i
niedostatecznie szczegółowo przeanalizowała sposoby wspierania sektora kreatywnego w
Europie, wykazała się pewnością w kwestii obrony zasady kraju pochodzenia w kontekście
reformy rozporządzenia w sprawie przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową.

Komisja uznała ogólnie w świetle udzielonych odpowiedzi, że kandydatka na komisarz
udowodniła, że jest odpowiednią osobą do objęcia powierzonej jej teki.

* * *

Opinia komisji LIBE

M. Gabriel, kandydująca na stanowisko komisarz, wykazała zaangażowanie w nawiązanie
współpracy z Parlamentem Europejskim, a także gotowość do pracy z poszczególnymi
komisjami odpowiedzialnymi za kwestie wchodzące w zakres jej kompetencji. Stawia ona na
dialog i współpracę jako metody pracy.

Zobowiązała się do ochrony i promowania praw podstawowych i swobód obywatelskich we
wszystkich aspektach zakresu jej działalności. Wyraziła gotowość do promowania prywatności
i bezpieczeństwa oraz do zapewnienia swobodnego przepływu danych w Unii.

W odpowiedzi na niektóre pytania posłów dotyczące wniosku w sprawie e-prywatności
zdecydowanie broniła stanowiska Komisji, że należy zaproponować przekształcenie obecnej
dyrektywy o e-prywatności w rozporządzenie w celu zapewnienia spójności z ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych, wzmocnienia ochrony osób i zadbania o to, by
mechanizm spójności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych był stosowany również w
kontekście wniosku dotyczącego e-prywatności. Podkreśliła, że jest to podstawowy instrument
ochrony obywateli w środowisku cyfrowym i zapewnienia zaufania. Ponadto podkreśliła, że
wyrażenie zgody przez użytkownika jest przewodnią koncepcją wniosku dotyczącego e-
prywatności, której zamierza bronić, ponieważ zapewnia obywatelom kontrolę nad ich danymi.
Podkreśliła potrzebę ochrony wolności wypowiedzi, wolności informacji i pluralizmu mediów,
a także różnorodności i otwartości internetu. Podkreśliła swoje zobowiązanie do zapewniania
zawsze równości kobiet i mężczyzn oraz do pełnego wdrożenia Karty praw podstawowych.
Podkreśliła znaczenie kryptografii dla zapewnienia bezpieczeństwa bez luk w
zabezpieczeniach ani innych narzędzi umożliwiających nieuprawniony dostęp. Zaznaczyła, że
legalny dostęp do kodowanych informacji powinien podlegać bardzo surowym warunkom i
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powinien być udzielany tylko w konkretnych celach. W odniesieniu do fałszywych
wiadomości i mowy nienawiści M. Gabriel podkreślała w swoich odpowiedziach na piśmie, że
opowiada się za promowaniem proaktywnego dialogu z platformami internetowymi i mediami
społecznościowymi oraz za współpracą z wysoką przedstawiciel nad usprawnieniem
strategicznej komunikacji w celu przeciwdziałania kampaniom dezinformacyjnym poza Unią.
Zobowiązała się do współpracy we wszystkich tych sprawach z wiceprzewodniczącym ds.
jednolitego rynku cyfrowego i z komisarzem odpowiedzialnym za wymiar sprawiedliwości.

Z punktu widzenia komisji LIBE ogólny wynik przesłuchania jest następujący: kandydatka na
komisarz wykazała, iż posiada predyspozycje do zasiadania w kolegium komisarzy i do
pełnienia swoich obowiązków. W związku z tym istotne jest, by przy wykonywaniu
powierzonych jej konkretnych zadań uwzględniała w swoich działaniach w pełni prawa
podstawowe. Według komisji LIBE ważne jest, aby komisarz bardzo ściśle współpracowała z
komisarzem ds. wymiaru sprawiedliwości, wiceprzewodniczącym ds. jednolitego rynku
cyfrowego i z pierwszym wiceprzewodniczącym ds. praw podstawowych. M. Gabriel jest
proszona o bezpośrednie i regularne informowanie komisji LIBE o tych sprawach.

Jest to wynikiem porozumienia między wszystkimi koordynatorami LIBE.

* * *

W naszej ocenie wzięliśmy pod uwagę osobiste kwalifikacje M. Gabriel, jej zaangażowanie na
rzecz Europy, komunikatywność, zobowiązanie do współpracy z Parlamentem i jego
komisjami, predyspozycje w zakresie jej obszaru polityki, pisemne odpowiedzi na pytania
zadane przed przesłuchaniem i jej odpowiedzi na pytania zadane przez posłów podczas
przesłuchania. Na tej podstawie oraz na podstawie dyskusji wśród koordynatorów naszych
komisji, którzy spotkali się po przesłuchaniu pod naszym przewodnictwem, oświadczamy, co
następuje:

Koordynatorzy komisji ITRE i CULT stwierdzili jednogłośnie, że M. Gabriel posiada
kwalifikacje niezbędne zarówno do wejścia w skład kolegium komisarzy, jak i do realizowania
powierzonych jej szczególnych zadań.

Bylibyśmy wdzięczni, gdyby przekazała Pani tę ocenę do wiadomości Konferencji
Przewodniczących.

Z poważaniem

Jerzy Buzek Petra Kammerevert


