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Ex.ma Senhora Presidente,

Segundo o preceituado no artigo 118.º do Regimento do Parlamento Europeu, a Comissão da
Indústria, da Investigação e da Energia (ITRE) e a Comissão da Cultura e da Educação
(CULT)1 ouviram em audição pública, em 20 de junho de 2017, Mariya Gabriel, Comissária
indigitada, que, sob reserva do resultado positivo do processo de nomeação, será responsável
pela Economia e Sociedade Digitais.

Antes da audição, o Parlamento enviou à Comissária indigitada uma lista de perguntas escritas
a que esta respondeu em 15 de junho de 2017. As nossas comissões constataram que Mariya
Gabriel respondeu de forma satisfatória a essas perguntas.

A audição de Mariya Gabriel teve início com uma exposição, na qual abordou os seguintes
aspetos:

1. Devido às funções de deputada ao Parlamento Europeu e à sua experiência anterior
desenvolveu um método de trabalho baseado no diálogo, na cooperação, no
compromisso e na abertura;

2. O mercado único digital é uma das prioridades da Comissão, e a sua conclusão
contribuirá não só para o crescimento e o investimento, mas também para a proteção
dos interesses e dos direitos dos cidadãos. É essencial colocar os cidadãos no centro do
debate sobre o mercado único digital;

1 Foram associadas as seguintes comissões: Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores
(IMCO), Comissão dos Assuntos Jurídicos (JURI) e Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos
Assuntos Internos (LIBE).
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3. A política digital está intimamente relacionada com todos os aspetos da sociedade. É,
por conseguinte, necessário superar os desafios da transformação digital relativamente
ao modelo social europeu. Mariya Gabriel empenhar-se-á, por isso, em garantir a
competitividade e a liderança técnica da UE no domínio dos megadados, dos
supercomputadores e da inteligência artificial. Sublinhou igualmente a necessidade de
apoiar a investigação científica;

4. Muito já foi feito pelo seu predecessor relativamente ao mercado único digital, mas
ainda há muitas questões por resolver, nomeadamente o Código das Comunicações
Eletrónicas, a reforma dos direitos de autor, os serviços de comunicação social
audiovisual e o bloqueio geográfico injustificado. Mariya Gabriel chamou igualmente
a atenção para uma série de novas iniciativas a tomar, em particular no que se refere à
cibersegurança, a um ambiente económico e regulamentar justo para as plataformas em
linha, à livre circulação transfronteiriça dos dados não pessoais e à acessibilidade e
reutilização de dados públicos e de dados financiados por fundos públicos;

5. É importante envidar esforços para garantir a implementação das políticas e iniciativas
adotadas até à data.

* * *

Avaliação da Comissão ITRE

No que diz respeito às questões abrangidas pela esfera de competências da Comissão ITRE,
Mariya Gabriel respondeu às perguntas colocadas e assumiu compromissos em relação aos
seguintes temas:

1. Salientou a importância de apoiar a digitalização da indústria, em especial das PME, e
comprometeu-se a dar prioridade a esta questão, chamando a atenção para o papel
desempenhado pelos polos de inovação digital e para a necessidade de ter em conta os
aspetos sociais da transformação digital. Assinalou, neste contexto, que a conectividade
e o Regulamento WiFi4EU constituem um símbolo importante;

2. No que diz respeito ao Código das Comunicações Eletrónicas, recordou o aspeto de
serviço universal relativamente à questão das chamadas internacionais, observando que
o serviço universal deve garantir aos cidadãos possibilidades de escolha e preços
acessíveis. No tocante à atribuição do espetro, salientou a necessidade de realizar
progressos e assinalou que um aumento dos esforços neste domínio a nível da UE gerará
oportunidades. Salientou a importância da conectividade e sublinhou que os prestadores
de serviços digitais devem poder satisfazer a procura a nível europeu. Além disso,
chamou a atenção para as consideráveis necessidades de investimento na implantação
de redes de muito alta velocidade;

3. Em relação aos ataques informáticos, assinalou a necessidade de proteger as
infraestruturas críticas e manifestou o ponto de vista de que é necessário resolver as
questões de certificação e rotulagem e intensificar a cooperação entre Estados-
Membros. Partilhou o ponto de vista de que é necessário examinar a questão da
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responsabilidade no que se refere aos fabricantes de dispositivos da Internet das Coisas,
e recordou que apresentará, em setembro, uma revisão do Regulamento relativo à
ENISA, tendo em vista uma avaliação do mandato da Agência;

4. Em resposta a uma pergunta sobre o ORECE, reconheceu a existência de posições
divergentes entre as instituições e o facto de o ORECE ser a agência da UE de menores
dimensões. Afirmou que esta estrutura deve ser adaptada à realidade e que procurará
obter um compromisso que possa ser aceite por todas as partes;

5. Na sua opinião, deveria haver encriptação sem «portas de acesso ocultas»
(«backdoors»). Declarou igualmente que o acesso legal só deve ser permitido quando
necessário por motivos de segurança nacional;

6. No que diz respeito às plataformas em linha, considerou que se deve manter a
diversidade das plataformas e que estas podem desempenhar um papel positivo.
Sublinhou que é necessário evitar um excesso de regulamentação e que as propostas
legislativas devem abordar problemas específicos, salientando igualmente o papel que
a autorregulação pode desempenhar e a importância de zelar pelo cumprimento da
legislação já em vigor relativa às plataformas, nomeadamente a Diretiva relativa ao
comércio eletrónico. Realçou, neste contexto, a necessidade de combater práticas
desleais entre plataformas e empresas nas plataformas;

7. Afirmou que terá em conta os pontos de vista das partes interessadas e garantirá a
transparência em relação a todas as suas reuniões;

8. Tal como o Vice-Presidente Andrus Ansip, opõe-se aos requisitos em matéria de
localização de dados, sublinhando também a importância da portabilidade e da
acessibilidade dos direitos.

* * *

Avaliação da Comissão CULT

No que diz respeito às questões abrangidas pela esfera de competências da Comissão CULT,
Mariya Gabriel respondeu às perguntas colocadas e assumiu compromissos em relação aos
seguintes temas:

1. Sublinhou o importante papel desempenhado pelas plataformas na economia e na
sociedade digitais, nomeadamente para a divulgação de conteúdos culturais e criativos
em linha, e essencialmente conteúdos audiovisuais. Salientou a importância de
assegurar um nível elevado de proteção dos menores e a necessidade de defender os
cidadãos de incitamentos ao ódio e ao terrorismo.

2. Sublinhou a necessidade de assegurar uma abordagem consistente e coerente em
relação à regulamentação das plataformas. Tomou nota das preocupações dos
deputados em relação a potenciais incoerências jurídicas entre as várias propostas
legislativas que afetem a plataformas. Comprometeu-se a promover um maior diálogo
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com os fornecedores de plataformas e outras partes interessadas, dando especial
destaque à autorregulação e aos códigos de conduta voluntários. Os deputados instaram
Mariya Gabriel a avaliar exaustivamente a adequação das iniciativas legislativas neste
domínio.

3. No que diz respeito aos conteúdos audiovisuais, referiu-se novamente à lógica
subjacente à proposta «satélite-cabo», insistindo em que esta regulamenta tipos
específicos de serviços e não põe em causa os princípios de país de origem, licenças
territoriais ou liberdade contratual. Apoiou também os principais aspetos da abordagem
da Comissão em relação ao bloqueio geográfico, nomeadamente a exclusão dos
serviços de comunicação social audiovisual do âmbito de aplicação do regulamento,
devido a práticas de licenciamento territorial bem estabelecidas. Os deputados
salientaram a necessidade de clareza em relação ao bloqueio geográfico injustificado
neste domínio.

4. Salientou a necessidade imperiosa de adotar legislação que assegure uma remuneração
justa aos criadores e que, ao mesmo tempo, proteja o acesso dos utilizadores a
conteúdos culturais e criativos. Apoiou, neste contexto, a proposta da Comissão sobre
os direitos de autor no mercado único digital e a ênfase que esta coloca na clarificação
das responsabilidades das plataformas no que diz respeito ao material protegido por
direitos de autor. Subscreve a posição da Comissão, segundo a qual não é necessário
atualizar a Diretiva relativa ao comércio eletrónico nem as suas regras relativas à
isenção de responsabilidade.

5. Sublinhou que a transformação digital é uma realidade e uma oportunidade para as
pessoas de todas as idades adquirirem novas competências digitais. Salientou que
abrange tanto os trabalhadores que adquirem novas competências para o mercado de
trabalho como as pessoas mais vulneráveis e mais idosas que adquirem competências
básicas de vida, nomeadamente literacia para os meios de comunicação digitais A este
respeito, identificou várias iniciativas, como, por exemplo, a Coligação para a criação
de competências e emprego na área digital, e realçou a necessidade de partilhar as boas
práticas. Também chamou a atenção para a necessidade de colmatar o fosso digital entre
comunidades e gerações.

6. Sublinhou igualmente o valor do Programa Europa Criativa e o papel que o
subprograma MEDIA desempenha na promoção da diversidade cultural e linguística,
permitindo a produção e distribuição de conteúdos culturais e criativos em toda a UE.
Além disso, identificou as iniciativas legislativas (Diretiva Serviços de Comunicação
Social Audiovisual e direitos de autor no mercado único digital) que têm por objetivo
específico a promoção de obras europeias. No que diz respeito ao mecanismo de
garantia de empréstimos do Programa Europa Criativa, comprometeu-se a fazer maior
uso das possibilidades oferecidas pelo FEI e pelo FEIE.

7. Reiterou que a Euronews tem uma missão de interesse geral europeu, em conformidade
com o acordo-quadro de parceria, e salientou que a Comissão pode retirar-se do acordo
ou intervir em qualquer momento se as condições do acordo não forem cumpridas.
Prometeu reunir em breve com a administração da Euronews a fim de debater
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desenvolvimentos recentes e a orientação futura.

8. Reafirmou o seu empenho num jornalismo de alta qualidade e independente e salientou
que as «notícias falsas» apresentam novos desafios, devido à rápida propagação da
desinformação. Insistiu na necessidade de uma abordagem comum em toda a
legislação.

A Comissária indigitada proferiu uma breve declaração final, durante a qual reafirmou que é
necessário fazer uso do potencial oferecido pelo mercado único digital. Afirmou, em particular,
que respeitará as prioridades estabelecidas pelo Presidente Juncker e atribuirá grande
importância aos direitos e às liberdades dos cidadãos. No seu trabalho, procurará obter
compromissos e dar prioridade ao diálogo. Declarou que é essencial dar aplicação aos atos
adotados e fez particular referência à cibersegurança, às plataformas em linha e às tecnologias
da supercomputação.

* * *

Parecer da Comissão IMCO

A Comissária indigitada, Mariya Gabriel, foi cativante e, de um modo geral, respondeu às
perguntas que lhe foram colocadas de forma muito competente e convincente, tendo-se
comprometido a: trabalhar no sentido da realização do mercado único digital, com os objetivos
essenciais de contribuir para o crescimento e o investimento e de proteger os interesses e os
direitos dos cidadãos; concluir as iniciativas legislativas em curso relativas ao mercado único
digital, alcançando acordos políticos com os colegisladores sobre propostas fundamentais,
como o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas e a reforma dos direitos de autor, bem
como sobre a questão do bloqueio geográfico injustificado; rever a estratégia da UE em matéria
de cibersegurança; criar as condições-quadro necessárias para promover a emergência de novas
plataformas em linha na Europa, em particular através da promoção de relações justas entre as
plataformas e as empresas que nelas operam; garantir a livre circulação transfronteiriça dos
dados não pessoais no mercado interno e, em particular, resolver a questão dos requisitos em
matéria de localização de dados; promover a existência de administrações e serviços públicos
modernos, flexíveis e interoperáveis.

A Comissão IMCO gostaria que a Comissária indigitada alcançasse os objetivos e pusesse em
prática as propostas apresentadas com vista à realização do mercado único digital. A Comissão
IMCO espera que Mariya Gabriel defenda as posições do Parlamento Europeu no domínio do
mercado interno e da proteção dos consumidores, tendo em conta o importante papel que a
Comissão IMCO continua a desempenhar na realização do mercado único digital.
Neste contexto, os coordenadores da Comissão IMCO concluíram por consenso que Mariya
Gabriel possui as competências necessárias para ser um dos membros do Colégio de
Comissários e para desempenhar as funções específicas que lhe são confiadas.

* * *

Parecer da Comissão JURI
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A Comissão dos Assuntos Jurídicos, à qual foi concedido o estatuto de comissão associada
com base nas suas competências em matéria de direito da propriedade intelectual indicadas no
anexo V do Regulamento, teceu as observações que se seguem sobre a aptidão e os
compromissos da Comissária indigitada, nomeadamente no domínio dos direitos de autor.

A Comissária indigitada revelou ter um sólido conhecimento dos principais desafios colocados
pela reforma dos direitos de autor e insistiu na sua disponibilidade para colaborar com o
Parlamento Europeu e o Conselho, a fim de assegurar o êxito do pacote relativo aos direitos de
autor. A Comissária indigitada foi convincente quando se referiu a alguns dos elementos da
reforma, como a importância de uma remuneração justa dos artistas, as necessidades das
bibliotecas e dos arquivos e o processo de ratificação do Tratado de Marraquexe, e quando
clarificou o seu ponto de vista sobre a proteção das obras protegidas por direitos de autor no
contexto da plataforma digital. Embora a sua explicação sobre a relação entre a atual proposta
de diretiva relativa aos direitos de autor e a Diretiva sobre o comércio eletrónico não tenha sido
inteiramente clara e a sua análise sobre a forma de apoiar a indústria criativa na Europa tenha
sido menos exaustiva, a Comissária indigitada demonstrou ser firme no que respeita à defesa
do princípio do país de origem no contexto da reforma do Regulamento «satélite-cabo».

À luz das respostas dadas pela Comissária indigitada, a avaliação global da comissão é a de
que revelou ter aptidões para assumir a pasta que lhe foi confiada.

* * *

Parecer da Comissão LIBE

A Comissária indigitada, Mariya Gabriel, demonstrou estar empenhada em cooperar com o
Parlamento Europeu e disposta a trabalhar com as diferentes comissões competentes para as
questões que se enquadram no âmbito das suas competências. Acredita no diálogo e na
cooperação como método de trabalho.

Comprometeu-se a proteger e promover, no âmbito da sua pasta, os direitos fundamentais e as
liberdades cívicas. Declarou ser sua vontade promover a privacidade e a segurança e assegurar
a livre circulação de dados na União.

Em resposta a várias perguntas dos deputados sobre a proposta relativa à privacidade
eletrónica, defendeu veementemente a posição da Comissão de propor que a atual Diretiva
Privacidade Eletrónica se converta num regulamento, a fim de assegurar a coerência com o
Regulamento geral sobre a proteção de dados, reforçar a proteção das pessoas e garantir que o
procedimento de controlo da coerência do Regulamento geral sobre a proteção de dados
também seja aplicado no contexto da proposta relativa à privacidade eletrónica. Salientou que
se trata de um instrumento essencial para proteger os indivíduos no ambiente digital e garantir
a confiança. Por último, insistiu em que o consentimento dos utilizadores é o principal conceito
da proposta relativa à privacidade eletrónica, que tenciona proteger, na medida em que permite
aos cidadãos controlar os seus dados. Realçou ainda a necessidade de defender a liberdade de
expressão, a liberdade de informação e o pluralismo dos meios de comunicação, bem como a
diversidade e a abertura da Internet. Insistiu no seu empenho em garantir sempre a igualdade
entre homens e mulheres e em aplicar plenamente a Carta dos Direitos Fundamentais. Salientou
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a importância da criptografia para garantir a segurança sem «portas de acesso ocultas»
(«backdoors») ou outros instrumentos de acesso não autorizado. Afirmou que o acesso lícito à
informação codificada deve ser feito em condições muito estritas e apenas para fins específicos.
No que se refere às «notícias falsas» e aos discursos de incitamento ao ódio, Mariya Gabriel
insistiu, nas suas respostas escritas, que propõe a promoção da colaboração proativa com as
plataformas em linha e os meios de comunicação social e a cooperação com a Alta
Representante, a fim de reforçar a comunicação estratégica e combater as campanhas de
desinformação fora da União. Comprometeu-se a cooperar com o Vice-Presidente responsável
pelo Mercado Único Digital e o Comissário competente para a Justiça em relação a todas estas
questões.

Para a Comissão LIBE, a apreciação geral decorrente desta audição é a seguinte: a Comissária
indigitada demonstrou possuir aptidões para ser confirmada como um dos membros do Colégio
de Comissários e para desempenhar as funções que lhe são confiadas. Neste contexto, é
essencial que, no desempenho das suas funções específicas, os direitos fundamentais sejam
plenamente integrados nas suas ações. A Comissão LIBE considera que é importante que a
Comissária trabalhe estreitamente com o Comissário responsável pela Justiça, o Vice-
Presidente responsável pelo Mercado Único Digital e o Primeiro Vice-Presidente responsável
pelos Direitos Fundamentais. Mariya Gabriel é convidada a informar direta e regularmente a
Comissão LIBE sobre estas questões.

Esta é a posição consensual de todos os coordenadores da Comissão LIBE.

* * *

Na nossa avaliação, tivemos em conta as qualificações pessoais de Mariya Gabriel, o seu
empenhamento europeu, a sua capacidade de comunicação, os seus compromissos em matéria
de cooperação com o Parlamento Europeu e respetivas comissões, as aptidões na sua área de
competências, as resposta escritas às perguntas colocadas antes da audição e as respostas às
perguntas colocadas pelos deputados durante a audição. Com base nestes elementos e no debate
entre os coordenadores das comissões que se reuniram sob a nossa presidência após a audição,
declaramos o seguinte:

Os coordenadores da Comissão ITRE e da Comissão CULT concluíram, por unanimidade, que
Mariya Gabriel possui as competências necessárias para ser um dos membros do Colégio de
Comissários e para desempenhar as funções específicas que lhe são confiadas.

Muito agradeceríamos se V. Ex.ª se dignasse submeter esta avaliação à atenção da Conferência
dos Presidentes.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar a V. Ex.ª os protestos da nossa elevada
consideração.
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Jerzy Buzek Petra Kammerevert


