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Vážená pani predsedníčka,

V súlade s článkom 118 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu usporiadal Výbor pre
pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) a Výbor pre kultúru a vzdelávanie (CULT)1 20.
júna 2017 verejné vypočutie s pani Gabrielovou, dezignovanou komisárkou, ktorá bude v
prípade pozitívneho výsledku nominačného postupu zodpovedná za digitálnu ekonomiku a
spoločnosť.

Pred vypočutím zaslal Európsky parlament dezignovanej komisárke zoznam písomných
otázok, na ktoré odpovedala 15. júna 2017. Naše výbory skonštatovali, že pani Gabriel
odpovedala na tieto otázky uspokojivo.

Pani Gabriel otvorila vypočutie vyhlásením, v ktorom poukázala na tieto skutočnosti:

1. Na základe svojho pôsobenia vo funkcii poslankyne Európskeho parlamentu a svojich
predchádzajúcich skúseností si osvojila pracovnú metódu založenú na dialógu,
spolupráci, kompromise a otvorenosti;

2. Jednotný digitálny trh je jednou z priorít Komisie a jeho dokončenie by prispel nielen
k rastu a investíciám, ale aj k ochrane záujmov a práv občanov. Ústredným prvkom
diskusie o jednotnom digitálnom trhu musia byť občania.

3. Digitálna politika bola úzko spojená so všetkými aspektmi spoločnosti. Je preto
potrebné zaoberať sa výzvami, ktoré vyplývajú z digitálnej transformácie pre európsky
sociálny model. V dôsledku toho sa bude usilovať zabezpečiť, aby bola EÚ
konkurencieschopná a prevzala odborné vedenie v oblasti veľkých údajov,

1 Pridružené boli tieto výbory: Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO), Výbor pre právne veci
(JURI) a Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE).
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superpočítačov a umelej inteligencie. Zdôraznila tiež potrebu podporovať vedecký
výskum;

4. Jej predchodca toho v súvislosti s jednotným digitálnym trhom už mnohé dosiahol, ale
zostáva ešte mnoho otázok, ktoré treba riešiť, najmä kódex elektronickej komunikácie,
reforma autorského práva, audiovizuálne mediálne služby a neopodstatnené
geografické blokovanie. Zdôraznila tiež niekoľko nových iniciatív, ktoré sa majú prijať,
a to najmä v oblasti kybernetickej bezpečnosti, spravodlivého hospodárskeho a
regulačného prostredia pre online platformy, cezhraničného voľného toku iných ako
osobných údajov a prístupnosti a opakovaného použitia údajov verejného sektora a
údajov financovaných z verejných zdrojov;

5. Je dôležité zamerať sa na zabezpečenie vykonávania politík a iniciatív, ktoré boli prijaté
do dnešného dňa.

* * *

Hodnotenie výboru ITRE

Pokiaľ ide o záležitosti patriace do oblasti pôsobnosti výboru ITRE, pani Gabriel odpovedala
na otázky a vyslovila záväzky týkajúce sa týchto oblastí:

1. zdôraznila, že je dôležité podporovať digitalizáciu priemyslu, najmä v prípade malých
a stredných podnikov, a prisľúbil, že túto otázku bude považovať za prioritu, pričom
upozornila na úlohu, ktorú zohrávajú centrá digitálnej inovácie, a na potrebu riešiť
sociálne aspekty digitálnej transformácie. V tejto súvislosti poukázala, že dôležitým
symbolom je prepojenosť a nariadenie WIFI4EU;

2. Pokiaľ ide o kódex elektronickej komunikácie, poukázala na aspekt univerzálnej služby
vo vzťahu k otázke medzinárodných volaní, konštatujúc, že univerzálna služba
zabezpečí občanom dostatočný výber a dostupné ceny. V súvislosti s prideľovaním
frekvenčného spektra zdôraznila, že je potrebné dosiahnuť pokrok, pričom
poznamenala, že väčšie úsilie v tejto oblasti na úrovni EÚ by vytvorilo príležitosti.
Prízvukovala význam prepojenosti a zdôraznila skutočnosť, že poskytovatelia
digitálnych služieb by mali byť schopní uspokojiť dopyt na európskej úrovni. Okrem
toho poukázala na to, že zavádzanie vysokorýchlostných sietí si vyžaduje značné
investície.

3. So zreteľom na kybernetické útoky poznamenala, že kritické infraštruktúry by mali byť
chránené, a vyjadrila názor, že by sa mali riešiť otázky týkajúce sa certifikácie a
označovania a že je nevyhnutná väčšia spolupráca medzi členskými štátmi. Súhlasila s
tým, že je potrebné preskúmať otázku zodpovednosti v súvislosti s výrobcami zariadení
v oblasti internetu vecí, a pripomenula, že v septembri predstaví revíziu nariadenia o
agentúre ENISA, aby sa preskúmal mandát tejto agentúry;

4. V odpovedi na otázku o orgáne BEREC uznala existenciu rozdielnych stanovísk medzi
inštitúciami a skutočnosť, že orgán BEREC je najmenšou agentúrou EÚ. Uviedla, že
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štruktúra by sa mala prispôsobiť realite a že bude hľadať kompromis založený na tom,
na čom sa zhodnú všetky strany;

5. Domnieva sa, že v súvislosti so šifrovaním by nemali existovať zadné vrátka. Uviedla
tiež, že zákonný prístup by mal byť povolený len vtedy, ak je to nevyhnutné z dôvodu
národnej bezpečnosti;

6. Pokiaľ ide o online platformy, zastávala názor, že rozmanitosť platforiem by sa mala
zachovať a že platformy môžu zohrať pozitívnu úlohu. Zdôraznila, že je potrebné
vyhnúť sa nadmernej regulácii a že každý  legislatívny návrh by sa mal zaoberať
konkrétnym problémom, pričom poukázala aj na úlohu, ktorú by mohli zohrávať
samoregulácia, a na význam uplatňovania už existujúcich právnych predpisov
vzťahujúcich sa na platformy, predovšetkým smernice o elektronickom obchode. V
tejto súvislosti zdôraznila, že je potrebné odstrániť nekalé praktiky medzi platformami
a spoločnosťami na týchto platformách.

7. Uviedla, že zohľadní názory zainteresovaných strán a bude transparentná vo vzťahu so
všetkými svojimi schôdzami;

8. Rovnako ako podpredseda Ansip sa vyjadrila proti požiadavkám na lokalizáciu údajov,
pričom skonštatovala aj význam práva na prenosnosť a na prístupnosť.

* * *

Hodnotenie výboru CULT

Pokiaľ ide o záležitosti patriace do oblasti pôsobnosti výboru ITRE, pani Gabriel odpovedala
na otázky a vyslovila záväzky týkajúce sa týchto oblastí:

1. Zdôraznila dôležitú úlohu platforiem v digitálnom hospodárstve a spoločnosti, najmä z
hľadiska šírenia kultúrneho a tvorivého obsahu, predovšetkým audiovizuálneho, online.
Poznamenala, že je dôležité zabezpečiť vysokú mieru ochrany maloletých a chrániť
občanov pred podnecovaním k nenávistným prejavom a terorizmu.

2. Zdôraznila potrebu zabezpečiť dôsledný a ucelený prístup k regulácii platforiem. Vzala
na vedomie obavy poslancov týkajúce sa možnej právnej nejednotnosti v rôznych
legislatívnych návrhoch, ktoré majú dosah na platformy. Zároveň prisľúbila kroky na
podporu ďalšieho dialógu s poskytovateľmi platforiem a zainteresovanými stranami s
dôrazom na samoreguláciu a dobrovoľné kódexy správania. Poslanci vyzvali pani
Gabrielovú, aby v plnej miere posúdila vhodnosť legislatívnych iniciatív v tejto oblasti.

3. Pokiaľ ide audiovizuálny obsah, zopakovala dôvody, o ktoré sa opiera návrh CabSat,
pričom trvala na tom, že tento návrh upravuje konkrétne typy služieb a nespochybňuje
zásady krajiny pôvodu, územných licencií alebo zmluvnej slobody. Takisto podporila
podstatu prístupu Komisie ku geografickému blokovaniu, najmä vyňatie
audiovizuálnych mediálnych služieb z pôsobnosti nariadenia na základe zavedených
postupov udeľovania územných licencií. Poslanci zdôraznili, že je v tejto oblasti
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ozrejmiť neodôvodnené geografické blokovanie.

4. Zdôraznila nevyhnutnosť prijať právne predpisy, ktoré zabezpečia spravodlivé
odmeňovanie tvorcov a zároveň budú chrániť prístup používateľov ku kultúrnemu a
tvorivému obsahu. V tejto súvislosti podporila návrh Komisie týkajúci sa autorských
práv na jednotnom digitálnom trhu a jeho zámer objasniť zodpovednosť platforiem v
súvislosti s materiálom chráneným autorským právom. Potvrdila stanovisko Komisie,
že neexistuje potreba aktualizovať smernicu o elektronickom obchode a pravidlá o
výnimkách zo zodpovednosti.

5. Zdôraznila, že digitálna transformácia je realitou a príležitosťou pre ľudí všetkých
vekových skupín, ktorí chcú získať nové zručnosti v digitálnej oblasti. Zdôraznila, že
toto sa vzťahuje tak na pracovníkov, ktorí získavajú nové zručnosti potrebné pre trh
práce, ako aj na starších a zraniteľnejších ľudí, ktorí nadobúdajú základné životné
zručnosti vrátane digitálnej mediálnej gramotnosti. V tejto súvislosti poukázala na
niekoľko iniciatív – napr. koalícia pre digitálne zručnosti a pracovné miesta – a
zdôraznila potrebu výmeny osvedčených postupov. Zdôraznila tiež potrebu preklenúť
digitálnu priepasť medzi rôznymi spoločenstvami a generáciami.

6. Vyzdvihla význam programov Kreatívna Európa a úlohu, ktorú zohráva podprogram
MEDIA pri podpore kultúrnej a jazykovej rozmanitosti tým, že umožňuje výrobu a
distribúciu kultúrneho a tvorivého obsahu v celej EÚ. Takisto identifikovala
legislatívne iniciatívy (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách a autorské
právo na jednotnom digitálnom trhu), ktorých osobitným cieľom je propagácia
európskych diel. So zreteľom na nástroj záruk na úvery v rámci programu Tvorivá
Európa sa zaviazala vyvinúť väčšie úsilie o využitie príležitostí, ktoré ponúka EIF a
EFSI.

7. Zopakovala, že Euronews hrá zásadnú úlohu z hľadiska všeobecného európskeho
záujmu v súlade s rámcovou dohodou o partnerstve, a zdôraznila, že Komisia môže od
dohody odstúpiť alebo kedykoľvek do nej zasiahnuť, ak podmienky dohody nebudú
splnené. Prisľúbila, že sa čo najskôr stretne s vedením Euronews s cieľom prerokovať
najnovší vývoj a budúce smerovanie.

8. Znova potvrdila svoj záväzok k vysoko kvalitnej a nezávislej žurnalistike a zdôraznila,
že „falošné správy“ sú novou výzvou, pretože umožňujú rýchle šírenie nepravdivých
informácií. Poukázala na potrebu spoločného prístupu v rámci právnych predpisov.

Dezignovaná komisárka spravila stručné záverečné vyhlásenie, v ktorom opätovne potvrdila,
že je potrebné využiť potenciál jednotného digitálneho trhu. Predovšetkým sa mieni riadiť
prioritami stanovenými predsedom Junckerom a prikladá veľký význam právam a slobodám
občanov. Vo svojej práci sa bude usilovať o kompromis a bude uprednostňovať dialóg.
Uviedla, že je nevyhnutné vykonávať prijaté akty a zdôraznila kybernetickú bezpečnosť, online
platformy a superpočítačové technológie.

* * *
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Stanovisko výboru IMCO

Pani Gabriel, dezignovaná komisárka, vystúpila a odpovedala na otázky vo všeobecnosti veľmi
kompetentne a presvedčivo, pričom sa zaviazala k: snahe o dobudovanie jednotného
digitálneho trhu, pričom ako základné ciele uviedla prispieť k rastu a investíciám a ochrane
záujmov a práv občanov; dokončeniu prebiehajúcich legislatívnych iniciatív jednotného
digitálneho trhu a zároveň k politickej dohode so spoluzákonodarcami o kľúčových návrhoch,
ako je európsky kódex elektronickej komunikácie, reforma autorských práv a otázka
neodôvodneného geografického blokovania; preskúmaniu európskej stratégie v oblasti
kybernetickej bezpečnosti; vytvoreniu vhodných rámcových podmienok na podporu vzniku
nových online platforiem v Európe, najmä podporou spravodlivých vzťahov medzi
platformami a podnikmi pôsobiacich na nich; zaručiť cezhraničný voľný pohyb iných ako
osobných údajov na vnútornom trhu, a najmä riešiť otázku požiadaviek na lokalizáciu údajov;
a ďalšej podpore orgánov a služieb verejnej správy, ktoré budú moderné, pružné a
interoperabilné.

Výbor IMCO rád uvíta, keby dezignovaná komisárka dosiahla ciele a výsledky týkajúce sa
návrhov, ktoré predložila s cieľom dokončiť jednotný digitálny trh. Výbor IMCO očakáva, že
bude hájiť stanoviská Európskeho parlamentu v oblasti vnútorného trhu a ochrany spotrebiteľa,
pričom zohľadní významnú úlohu, ktorú výbor IMCO naďalej zohráva pri realizácii
jednotného digitálneho trhu.
Na tomto základe koordinátori výboru IMCO dospeli jednomyseľne k záveru, že pani Mariya
Gabriel je spôsobilá stať sa členkou kolégia komisárov a vykonávať osobitné úlohy, ktoré jej
budú zverené.

* * *

Stanovisko výboru JURI

Výbor pre právne veci, ktorému bol udelený štatút pridruženého výboru na základe jeho
zodpovednosti za práva duševného vlastníctva podľa prílohy V rokovacieho poriadku, uviedol
nasledujúce úvahy o spôsobilosti a záväzkoch dezignovanej komisárky, najmä v oblasti
autorského práva.

Dezignovaná komisárka preukázala dobré chápanie hlavných problémov týkajúcich sa reformy
autorských práv a trvala na svojej pripravenosti spolupracovať s Európskym parlamentom a
Radou s cieľom zabezpečiť úspech balík predpisov o autorských právach. Dezignovaná
komisárka pôsobila presvedčivo, keď spomenula niektoré prvky reformy, akými sú dôležitosť
spravodlivého odmeňovania umelcov, potreby knižníc a archívov a proces ratifikácie
Marrákešskej zmluvy, a keď objasnila svoj postoj k ochrane diel chránených autorským
právom v kontexte digitálnej platformy. Hoci jej vysvetlenie vzťahu medzi týmto návrhom
smernice o autorskom práve a smernicou o elektronickom obchode nebolo úplne jasné a jej
analýza toho, ako podporiť tvorivý priemysel v Európe, bola menej dôkladná, ukázala svoj
pevný postoj, pokiaľ ide o obranu zásady krajiny pôvodu v kontexte reformy nariadenia
CabSat.
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Vzhľadom na odpovede dezignovanej komisárky dospel výbor ku všeobecnému záveru, že sa
javí ako spôsobilá na prácu s portfóliom, ktoré jej bolo zverené.

* * *

Stanovisko výboru LIBE

Dezignovaná komisárka Gabriel preukázala odhodlanie nadviazať spoluprácu s Európskym
parlamentom, ako aj ochotu spolupracovať s rôznymi výbormi zodpovednými za otázky, ktoré
patria do jej právomocí. Ako pracovnú metódu uvádza dialóg a spoluprácu.

Zaviazala sa, že v rámci svojho portfólia bude chrániť a presadzovať základné práva a
občianske slobody. Uviedla, že je ochotná podporovať ochranu súkromia a bezpečnosti a
zabezpečiť voľný tok údajov v rámci Únie.

V reakcii na otázky niekoľkých poslancov týkajúcich sa návrhu nariadenia o súkromí
a elektronických komunikáciách dôrazne obhajovala stanovisko Komisie, ktorá mieni
navrhnúť premenu platnej smernice o súkromí a elektronických komunikáciách na nariadenie,
aby sa tak zabezpečil súlad so všeobecným nariadením o ochrane údajov, s cieľom posilniť
ochranu osôb a zabezpečiť, aby sa mechanizmus konzistentnosti všeobecného nariadenia o
ochrane údajov takisto vzťahoval aj na návrh nariadenia o súkromí a elektronických
komunikáciách. Zdôraznila, že ide o nevyhnutný nástroj na ochranu jednotlivcov v digitálnom
prostredí a na zabezpečenie dôvery. Nakoniec trvala na tom, že súhlas používateľov je hlavným
konceptom návrhu o súkromí a elektronických komunikáciách, ktoré má v úmysle chrániť,
pretože poskytuje jednotlivcom kontrolu nad ich údajmi. Zdôraznila, že je potrebné chrániť
slobodu prejavu, slobodu informácií a pluralitu médií, ako aj rôznorodosť a otvorenosť
internetu. Zdôraznila svoje odhodlanie vždy zaistiť rovnosť mužov a žien a plne uplatňovať
Chartu základných práv Európskej únie. Zdôraznila význam šifrovania z hľadiska zaručenia
bezpečnosti bez tzv. zadných vrátok alebo iných nástrojov umožňujúcich neoprávnený prístup.
Uviedla, že by sa mal zabezpečiť zákonný prístup k zašifrovaným informáciám za veľmi
prísnych podmienok a iba na osobitné účely. Pokiaľ ide o falošné správy a nenávistné prejavy,
pani Gabriel zdôraznila vo svojich písomných odpovediach, že navrhuje podporovať aktívnu
spoluprácu s online platformami a prevádzkovateľmi sociálnych médií a spoluprácu s vysokým
predstaviteľom zameranú na posilnenie strategickej komunikácie s cieľom bojovať proti
dezinformačným kampaniam mimo Únie. Zaviazala sa spolupracovať na všetkých týchto
otázkach s podpredsedom pre jednotný trh s digitálnym obsahom a komisárom zodpovedným
za spravodlivosť.

Pokiaľ ide o výbor LIBE, všeobecný výsledok tohto vypočutia je nasledovný: dezignovaná
komisárka potvrdila svoju spôsobilosť na to, aby bola mohla byť menovaná za členku kolégia
komisárov a vykonávať svoje povinnosti. V tejto súvislosti je nevyhnutné, aby pri vykonávaní
osobitných úloh, ktoré jej budú pridelené, do svojej činnosti v plnej miere začlenila základné
práva. Výbor LIBE považuje za dôležité, aby komisárka úzko spolupracovala s komisárom pre
spravodlivosť, podpredsedom pre jednotný digitálny trh a podpredsedom pre základné práva.
Pani Gabriel sa vyzýva, aby o týchto záležitostiach priamo a pravidelne podávala správy
výboru LIBE.
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Na tomto sa zhodli všetci koordinátori výboru LIBE.

* * *

V našom hodnotení sme zohľadnili osobné kvalifikácie pani Gabrielovej, jej záväzok k
Európskej únii, jej schopnosť komunikovať, jej záväzok spolupracovať s Parlamentom a jeho
výbormi, jej spôsobilosť v jej oblasti politiky, písomné odpovede na otázky pred vypočutím a
jej odpovede na otázky poslancov počas vypočutia. Na tomto základe a na základe diskusie
medzi koordinátormi nášho výboru, ktorí sa stretli po vypočutí pod našim predsedníctvom, si
dovoľujeme uviesť nasledovné:

Koordinátori ITRE a CULT dospeli jednomyseľne k záveru, že pani Gabriel je spôsobilá stať
sa členkou kolégia komisárov a vykonávať osobitné úlohy, ktoré jej budú pridelené.

Boli by sme Vám vďační, ak by ste toto hodnotenie postúpili do pozornosti Konferencie
predsedov.

S úctou

Jerzy Buzek Petra Kammerevert


