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Stimată doamnă președintă,

În conformitate cu articolul 118 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European,
Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) și Comisia pentru cultură și educație
(CULT)1 au organizat, la 20 iunie 2017, audierea publică a Mariyei Gabriel, comisar desemnat,
care, sub rezerva rezultatului pozitiv al procedurii de nominalizare, va fi responsabilă pentru
economie digitală și societate digitală.

Înaintea audierii, Parlamentul a trimis comisarului desemnat în scris o listă de întrebări, la care
aceasta a răspuns la 15 iunie 2017. Comisiile au constatat că Mariya Gabriel a dat răspunsuri
satisfăcătoare la întrebările respective.

Mariya Gabriel a deschis audierea printr-o declarație în care a menționat următoarele:

1. Perioada în care a fost deputat în Parlamentul European și experiența sa anterioară au
ajutat-o să adopte o metodă de lucru bazată pe cooperare, dialog, compromis și
deschidere;

2. Piața unică digitală este una dintre prioritățile Comisiei, iar finalizarea acesteia ar
contribui nu doar la creșterea economică și la investiții, ci ar proteja, de asemenea,
interesele și drepturile cetățenilor. Este esențial ca cetățenii să fie așezați în centrul
dezbaterii referitoare la piața unică digitală;

3. Politica digitală este strâns legată de toate aspectele societății. Prin urmare, trebuie să se
răspundă provocărilor pe care le generează transformarea digitală pentru modelul social
european. În consecință, ea va depune eforturi pentru a asigura competitivitatea și poziția

1 Au fost asociate următoarele comisii: Comisia pentru piața ternă și protecția consumatorilor (IMCO), Comisia
pentru afaceri juridice (JURI) și Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE).
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de lider tehnic a UE în domeniile volumelor mari de date, supercalculatoarelor și
inteligenței artificiale. A subliniat, de asemenea, că este nevoie să se sprijine cercetarea
științifică;

4. Predecesorul ei a realizat deja multe lucruri în ceea ce privește piața unică digitală, dar
mai sunt multe lucruri de făcut, în special Codul European al Comunicațiilor Electronice,
reforma drepturilor de autor, sectorul serviciilor audiovizuale și geoblocarea nejustificată.
Ea a evidențiat, de asemenea, o serie de noi inițiative care urmează a fi luate, în special în
ceea ce privește securitatea informatică, un mediu economic și de reglementare echitabil
pentru platformele online, fluxul liber transfrontalier al datelor fără caracter personal,
precum și accesibilitatea și reutilizarea datelor din sectorul public și a datelor obținute
prin finanțare din fonduri publice;

5. Este importantă axarea pe asigurarea punerii în aplicare a politicilor și inițiativelor care au
fost adoptate până în prezent.

* * *

Evaluarea Comisiei ITRE

În ceea ce privește aspectele care intră în sfera de competență a Comisiei ITRE, Mariya Gabriel a
răspuns la întrebări și și-a asumat angajamente cu privire la următoarele subiecte:

1. A subliniat că este important să se sprijine digitizarea industriei, în special a IMM-urilor,
și a promis să acorde prioritate acestei chestiuni, evidențiind rolul jucat de centrele de
inovare digitală și necesitatea de a aborda aspectele sociale ale transformării digitale. În
acest context, a evidențiat drept simboluri importante conectivitatea și Regulamentul
privind WIFI4EU;

2. Legat de Codul European al Comunicațiilor Electronice, a scos în evidență componenta
de serviciu universal în ceea ce privește problema apelurilor internaționale, constatând că
serviciul universal ar asigura opțiuni și prețuri accesibile pentru cetățeni. În ceea ce
privește alocarea frecvențelor, a subliniat că este nevoie să se facă progrese, observând că
s-ar putea crea oportunități dacă s-ar depune eforturi mai mari la nivelul UE în acest
domeniu. Ea a subliniat importanța conectivității, precum și faptul că furnizorii de servicii
digitale ar trebui să poată satisface cererea la nivel european În plus, ea a atras atenția
asupra necesarului de investiții considerabile pentru implementarea rețelelor de foarte
mare viteză;

3. În ceea ce privește atacurile cibernetice, ea a observat că infrastructurile critice ar trebui să
fie protejate și și-a exprimat opinia că ar trebui abordate chestiunile reprezentate de
certificare și etichetare și că este necesară o mai bună cooperare între statele membre. A
fost de acord că trebuie să se examineze chestiunea răspunderii, cu trimitere la
producătorii de echipamente conectate prin internetul obiectelor și a reamintit că, în luna
septembrie, ea va prezenta, de asemenea, o revizuire a Regulamentului ENISA, pentru a
revizui mandatul agenției;
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4. În răspunsul la o întrebare privind OAREC, ea a recunoscut că instituțiile au poziții
diferite și că OAREC este cea mai mică agenție a UE. Ea a afirmat că structura CFM ar
trebui să fie adaptată la realitate și că va încerca să obțină un compromis cu care ar putea
fi de acord toate părțile;

5. Și-a exprimat opinia că ar trebui să existe criptare fără uși secrete („backdoors”). A
precizat, de asemenea, că accesul legal ar trebui să fie permis numai în cazul în care acest
lucru este necesar din motive de securitate națională;

6. În ceea ce privește platformele online, a exprimat opinia potrivit căreia ar trebui păstrată
diversitatea platformelor, iar acestea pot juca un rol pozitiv. Ea a subliniat că trebuie să se
evite reglementarea excesivă și că toate propunerile legislative ar trebui să abordeze
probleme specifice, evidențiind, de asemenea, rolul pe care l-ar putea juca
autoreglementarea și importanța faptului de a pune în aplicare legislația existentă
referitoare la platforme, în special Directiva privind comerțul electronic. În această
privință, ea a subliniat necesitatea de a combate practicile neloiale dintre platforme și
societățile de pe aceste platforme;

7. Va ține seama de opiniile părților interesate și va da dovadă de transparență referitor la
toate reuniunile sale;

8. La fel ca vicepreședintele Ansip, Mariya Gabriel este împotriva cerințelor privind
localizarea datelor, constatând, totodată, și importanța drepturilor la portabilitate și
accesibilitate.

* * *

Evaluarea Comisiei CULT

În ceea ce privește aspectele care intră în sfera de competență a Comisiei CULT, Mariya Gabriel a
răspuns la întrebări și și-a asumat angajamente cu privire la următoarele subiecte:

1. A subliniat rolul important pe care îl au platformele în economia digitală și în societatea
digitală, în special în scopul difuzării difuzarea de conținut cultural și creativ – în primul
rând, de conținut audiovizual– online. A remarcat că este important să se asigure un nivel
ridicat de protecție a minorilor și că cetățenii trebuie să fie protejați împotriva instigărilor
la ură și a actelor de terorism.

2. A subliniat necesitatea de a asigura o abordare consecventă și coerentă a reglementării
platformelor. A luat act de preocupările deputaților cu privire la eventualele incoerențe
juridice între diferite propuneri legislative care afectează platformele. S-a angajat să
promoveze în continuare dialogul cu furnizorii de platforme și cu părțile interesate, cu
accent pe autoreglementare și pe codurile de conduită voluntare. Deputații au îndemnat-o
pe Mariya Gabriel să facă o evaluare completă a caracterului adecvat al inițiativelor
legislative din acest domeniu.

3. În ceea ce privește conținutul audiovizual, ea a reiterat motivele care stau la baza
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propunerii privind transmiterea prin cablu și satelit, insistând asupra faptului că aceasta
reglementează anumite tipuri de servicii și nu pune în discuție principiile țării de origine,
licențelor teritoriale sau libertății contractuale. De asemenea, ea a sprijinit principalele
aspecte ale abordării Comisiei privind geoblocarea, în special excluderea serviciilor mass-
media audiovizuale din domeniul de aplicare al regulamentului, din motive legate de
practicile încetățenite de acordare a licențelor multiteritoriale. Deputații au evidențiat
nevoia de claritate în legătură cu geoblocarea nejustificată din acest domeniu.

4. Mariya Gabriel a evidențiat necesitatea categorică de a furniza o legislație care să asigure
remunerarea echitabilă a creatorilor, protejând, totodată, și accesul utilizatorilor la
conținutul cultural și creativ. În această privință, ea a sprijinit propunerea Comisiei
privind drepturile de autor pe piața unică digitală și faptul că aceasta se axează pe
clarificarea responsabilităților care le revin platformelor în ceea ce privește materialele
protejate prin drepturi de autor. A aprobat poziția Comisiei potrivit căreia nu este necesar
să se actualizeze Directiva privind comerțul electronic, nici normele prevăzute de aceasta
privind exonerarea de răspundere.

5. A subliniat faptul că transformarea digitală este o realitate și o oportunitate pentru ca
persoanele de toate vârstele să își însușească noi competențe digitale. În acest sens, a
accentuat că acest lucru se referă atât la lucrătorii care dobândesc noi competențe pentru
piața muncii, cât și la persoanele în vârstă și vulnerabile care dobândesc aptitudini de bază
în viață, printre care se numără alfabetizarea în domeniul mass-mediei digitale. În acest
sens, a evidențiat mai multe inițiative – cum ar fi, de exemplu, „Coaliția pentru
competențe și locuri de muncă în sectorul digital” –, precum și necesitatea de a face
schimb de bune practici. Ea a subliniat, de asemenea, necesitatea de a elimina decalajul
digital între comunități și generații.

6. A subliniat, de asemenea, valoarea programului „Europa creativă” și rolul pe care îl joacă
subprogramul MEDIA în promovarea diversității culturale și lingvistice, făcând posibile
producția și distribuția de conținut cultural și creativ în întreaga UE. A identificat, de
asemenea, inițiative legislative (DSMAV și drepturile de autor în cadrul pieței unice
digitale) care urmăresc exact promovarea operelor europene. În ceea ce privește
mecanismul de garantare a creditelor din cadrul programului „Europa creativă”, ea și-a
luat angajamentul de a depune mai multe eforturi pentru a valorifica oportunitățile oferite
de FEI și FEIS.

7. Ea a reafirmat că misiunea principală a Euronews este de interes general european, în
conformitate cu acordul-cadru de parteneriat, și a subliniat că Comisia poate să se retragă
din acord sau să intervină în orice moment în cazul în care nu sunt respectate condițiile
acordului. A promis că se va întâlni în curând cu conducerea Euronews pentru a discuta
evoluțiile recente și direcția viitoare.

8. Și-a reafirmat angajamentul în favoarea jurnalismului independent, de înaltă calitate,
subliniind că „știrile false” generează noi provocări, deoarece dezinformările se
răspândesc extrem de rapid. A insistat asupra necesității de a se adopta o abordare cu
adevărat comună în toate actele legislative.
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Comisarul desemnat a făcut o scurtă declarație finală în care a reafirmat că este necesar să se
valorifice potențialul pieței unice digitale. În special, va respecta prioritățile stabilite de
președintele Juncker și va acorda o mare importanță drepturilor și libertăților cetățenilor. În
activitatea sa, va încerca să ajungă la compromisuri și să acorde prioritate dialogului. A afirmat că
este esențial să se pună în aplicare actele adoptate și a evidențiat securitatea cibernetică,
platformele online și tehnologiile de calcul intensiv.

* * *

Avizul Comisiei IMCO

Comisarul desemnat, Mariya Gabriel, a avut un discurs captivant și a răspuns, în general, la
întrebări convingător și cu competență, asumându-și angajamentele: de a depune eforturi pentru
finalizarea pieței unice digitale, în scopurile esențiale de a contribui la creșterea economică și la
investiții și de a proteja drepturile și interesele cetățenilor; de a finaliza inițiativele legislative în
curs privind piața unică digitală, de a ajunge la acorduri politice cu colegiuitorii cu privire la
propunerile majore, cum ar fi cele privind Codul European al Comunicațiilor Electronice, reforma
drepturilor de autor, precum și geoblocarea nejustificată; de a revizui strategia de securitate
cibernetică a UE; de a crea condițiile-cadru adecvate pentru a stimula apariția unor noi platforme
online în Europa, în special prin promovarea unor relații echitabile între platforme și societățile
care își desfășoară activitatea pe aceste platforme; de a garanta fluxul liber transfrontalier al
datelor fără caracter personal pe piața internă și, în special, de a încerca să soluționeze problema
cerințelor de localizare a datelor; de a promova în continuare existența unor administrații și
servicii publice moderne, flexibile și interoperabile.

Comisia IMCO așteaptă cu nerăbdare să îl vadă pe comisarul desemnat atingându-și obiectivele și
ducând la bun sfârșit propunerile prezentate pentru realizarea pieței unice digitale. Comisia IMCO
se așteaptă ca Mariya Gabriel să apere pozițiile adoptate de Parlamentul European în domeniul
pieței interne și în cel al protecției consumatorilor, ținând seama de rolul important pe care
Comisia IMCO continuă să îl joace în punerea în aplicare a pieței unice digitale.
Pe această bază, coordonatorii Comisiei IMCO au concluzionat de comun acord că Mariya
Gabriel este calificată atât pentru a fi membră a colegiului comisarilor, cât și pentru a îndeplini
sarcinile specifice care i -au fost atribuite.

* * *

Avizul Comisiei JURI

Comisia pentru afaceri juridice, căreia i-a fost acordat statutul de comisie asociată în temeiul
responsabilităților care îi revin în materie de drept al proprietății intelectuale în conformitate cu
anexa V din Regulamentul de procedură, a făcut următoarele remarci cu privire la aptitudinile și
angajamentele comisarului desemnat, în special în domeniul drepturilor de autor.

Comisarul desemnat a dovedit că înțelege bine principalele provocări legate de reforma
drepturilor de autor și a insistat asupra disponibilității sale de a coopera cu Parlamentul European
și cu Consiliul cu scopul de a asigura succesul pachetului legislativ privind drepturile de autor.
Comisarul desemnat a fost convingător atunci când a menționat unele elemente ale reformei, cum
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ar fi importanța remunerării echitabile a artiștilor, nevoile bibliotecilor și arhivelor și procesul de
ratificare a Tratatului de la Marrakesh, precum și atunci când a clarificat care sunt opiniile sale
privind protecția operelor protejate prin drepturi de autor în contextul platformelor digitale. Dacă
explicația sa referitoare la relația dintre prezenta propunere de directivă privind drepturile de autor
și Directiva privind comerțul electronic nu a fost pe deplin limpede, iar analiza sa privind moduri
de sprijinire a industriei creative în Europa a fost mai puțin minuțioasă, comisarul desemnat a dat
dovadă de fermitate în apărarea principiului țării de origine în contextul reformei Regulamentului
privind transmisia prin cablu și satelit.

Având în vedere răspunsurile date de comisarul desemnat, Comisia estimează că, în general,
aceasta a demonstrat că este potrivită pentru gestionarea portofoliului care i-a fost încredințat.

* * *

Avizul Comisiei LIBE

Comisarul desemnat Mariya Gabriel și-a demonstrat angajamentul față de stabilirea unor relații de
cooperare cu Parlamentul European, precum și disponibilitatea de a colabora cu diferitele comisii
responsabile pentru chestiunile care intră în sfera competențelor sale. Metoda sa de lucru implică
dialogul și cooperarea.

S-a angajat să protejeze și să promoveze, în portofoliul său, drepturile fundamentale și libertățile
civile. Și-a afirmat dorința de a promova confidențialitatea și securitatea și de a garanta faptul că
datele pot circula liber în Uniune.

Ca răspuns la mai multe întrebări adresate de deputați cu privire la propunerea asupra
confidențialității și comunicațiilor electronice, ea a apărat ferm poziția adoptată de Comisie, și
anume propunerea de a ridica actuala Directivă asupra confidențialității și comunicațiilor
electronice la rangul de regulament pentru a asigura coerența cu Regulamentul general privind
protecția datelor, a întări protecția persoanelor și a asigura că mecanismul pentru asigurarea
coerenței prevăzut de Regulamentul general privind protecția datelor se aplică și în contextul
propunerii asupra confidențialității și comunicațiilor electronice. Ea a subliniat că este vorba de
un instrument esențial pentru protejarea persoanelor în mediul digital și pentru asigurarea unui
climat de încredere. În cele din urmă, a insistat asupra faptului că consimțământul utilizatorilor
este conceptul care stă la baza propunerii asupra confidențialității și comunicațiilor electronice,
consimțământ pe care intenționează să îl protejeze, întrucât acesta permite persoanelor să dețină
controlul asupra datelor proprii. A subliniat necesitatea de a apăra libertatea de exprimare,
libertatea de informare și pluralismul mass-mediei, precum și diversitatea și caracterul deschis al
internetului. A insistat asupra angajamentului său de a asigura egalitatea între bărbați și femei și
de a pune în aplicare pe deplin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. A subliniat
importanța pe care o are criptografia în garantarea securității, a faptului că nu există uși secrete
(„backdoors”) sau alte instrumente de acces neautorizat. A precizat că accesarea informațiilor
criptate ar trebui să se facă în condiții foarte stricte și numai în scopuri specifice. În ceea ce
privește știrile false și instigările la ură, Mariya Gabriel a insistat, în răspunsurile sale scrise,
asupra recomandărilor sale de promovare a angajamentului proactiv pe platformele online și pe
platformele de comunicare socială și de colaborare cu Înaltul Reprezentant pentru a îmbunătăți
comunicarea strategică, cu scopul de a contracara campaniile de dezinformare din afara Uniunii.
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S-a angajat să coopereze în aceste chestiuni cu vicepreședintele pentru piața unică digitală și cu
comisarul competent în domeniul justiției.

Din punctul de vedere al Comisiei LIBE, rezultatele generale ale acestei audieri sunt următoarele:
comisarul desemnat a demonstrat că deține aptitudinile necesare pentru a fi confirmată ca membră
a colegiului comisarilor și pentru a-și îndeplini atribuțiile. În această privință, este esențial ca,
atunci când își îndeplinește sarcinile specifice care i-au fost încredințate, să țină seama pe deplin
în acțiunile sale de drepturile fundamentale. Comisia LIBE consideră că este important ca
comisarul să colaboreze îndeaproape cu comisarul responsabil pentru justiție, cu vicepreședintele
pentru piața unică digitală și cu prim-vicepreședintele responsabil pentru drepturile fundamentale.
Mariya Gabriel este invitată să informeze direct și periodic comisia LIBE cu privire la aceste
chestiuni.

Aceasta este poziția adoptată prin consens de toți coordonatorii Comisiei LIBE.

* * *

În evaluarea noastră, am ținut seama de calificările Mariyei Gabriel, de angajamentul său în slujba
Europei, de capacitățile sale de comunicare, de angajamentele sale privind cooperarea cu
parlamentul și comisiile acestuia, de aptitudinile sale în ceea ce privește domeniul său de politică,
de răspunsurile pe care le-a dat în scris la întrebările puse înaintea audierii și de răspunsurile date
la întrebările puse de deputați cu ocazia audierii. Pe baza acestor lucruri și a discuției dintre
coordonatorii comisiilor noastre care s-au reunit după audiere sub președinția noastră, declarăm
prin prezenta următoarele:

Coordonatorii comisiilor IMCO și CULT au concluzionat în unanimitate că Mariya Gabriel este
calificată atât pentru a fi membră a colegiului comisarilor, cât și pentru a îndeplini sarcinile
specifice care i -au fost atribuite.

V-am fi recunoscători dacă ați binevoi să aduceți în atenția Conferinței președinților această
scrisoare cu ocazia următoarei sale reuniuni.

Cu deosebită considerație,

Jerzy Buzek Petra Kammerevert


