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Spoštovana predsednica!

Odbor za industrijo, raziskave in energijo (ITRE) in Odbor za kulturo in izobraževanje
(CULT)1 sta v skladu s členom 118 Poslovnika Evropskega parlamenta 20. junija 2017
organizirala javno predstavitev z go. Marijo Gabriel, kandidatko za komisarko, ki bo pristojna
za digitalno gospodarstvo in družbo, če bo postopek imenovanja uspešen.

Pred zaslišanjem je Parlament kandidatki za komisarko poslal vprašalnik, na katerega je
odgovorila 15. junija 2017. Naši odbori so menili, da je ga. Gabriel na vprašanja odgovorila
zadovoljivo.

Marija Gabriel je predstavitev začela z izjavo, v kateri je omenila naslednje:

1. Kot poslanka v Evropskem parlamentu in na prejšnjih delovnih mestih je pridobila
delovne metode, temelječe na dialogu, sodelovanju, kompromisu in odprtosti.

2. Digitalni enotni trg je ena od prednostnih nalog Komisije in njegovo dokončanje ne bo
prispevalo samo k rasti in naložbam, temveč tudi k zaščiti interesov in pravic
potrošnikov. Bistveno je, da so potrošniki v središču razprave o digitalnem enotnem
trgu.

3. Politika na področju digitalnih tehnologij je tesno povezana z vsemi vidiki družbe, zato
se je treba spopasti z izzivi, ki jih prinaša digitalna preobrazba evropskega socialnega
modela. Sama si bo prizadevala za konkurenčnost in tehnični vodilni položaj EU na
področju velepodatkov, superračunalnikov in umetne inteligence. Prav tako je
poudarila, da je treba podpreti znanstvene raziskave.

1 Pridruženi so bili naslednji odbori: Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov (IMCO), Odbor za pravne
zadeve (JURI) ter Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE).
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4. Na področju digitalnega enotnega trga so veliko dosegli že njeni predhodniki, vendar
nekaj vprašanj ostaja nerešenih, zlasti kodeks o elektronski komunikaciji, reforma
avtorskih pravic, storitve avdiovizualnih medijev in neupravičeno geografsko
blokiranje. Opozorila je na številne nove pobude, ki so potrebne, zlasti na področju
kibernetske varnosti, pravičnega gospodarskega in regulativnega okolja za spletne
platforme, prostega čezmejnega pretoka neosebnih podatkov ter dostopnosti in ponovne
uporabe podatkov javnega sektorja in podatkov, ki se financirajo z javnimi sredstvi.

5. Pomembno se je osredotočiti na izvajanje politik in pobud, sprejetih doslej.

* * *

Ocena odbora ITRE

Na področju pristojnosti odbora ITRE je ga. Gabriel odgovorila na vprašanja in komentirala
naslednje teme:

1. Poudarila je, kako pomembno je podpreti digitalizacijo industrije, zlasti malih in
srednjih podjetij, in obljubila, da bo to vprašanje obravnavala prednostno, pri tem pa
opozorila na vlogo vozlišč za digitalne inovacije in nujno obravnavo socialnih vidikov
digitalne preobrazbe. V zvezi s tem je opozorila na povezljivost in uredbo o WIFI4EU,
kot na pomembna simbola.

2. Kar zadeva kodeks elektronske komunikacije, je opozorila na vidik univerzalnih
storitev v povezavi z vprašanjem mednarodnih klicev in pripomnila, da bi univerzalne
storitve zagotovile možnost izbire in dostopne cene za državljane. V zvezi z
dodeljevanjem spektra je poudarila, da je potreben napredek, in pripomnila, da bi večja
prizadevanja na ravni EU na tem področju ustvarila priložnosti. Opozorila je na pomen
povezljivosti in na dejstvo, da bi morali biti ponudniki digitalnih storitev sposobni
zadostiti povpraševanju na evropski ravni. Poleg tega je poudarila, da so za uvedbo
omrežij zelo visoke hitrosti potrebne precejšnje naložbe.

3. Menila je, da bi morala biti ključna infrastruktura zaščitena pred kibernetskimi napadi,
da je treba rešiti problem certifikatov in oznak in da je potrebno tesnejše sodelovanje
med državami članicami. Strinjala se je, da je treba preučiti vprašanje odgovornosti
proizvajalcev naprav „interneta stvari“, in opomnila, da bo sodelovala pri septembrski
reviziji uredbe o agenciji ENISA, pri kateri bo pregledan njen mandat.

4. Na vprašanje o uradu BEREC je odvrnila, da se zaveda različnih stališč institucij in
dejstva, da je to najmanjša agencija EU. Izjavila je, da bi bilo treba sestavo prilagoditi
dejanskemu stanju in da bo poskusila doseči kompromis med vsemi stranmi.

5. Menila je, da pri šifriranju ne sme biti stranskih vrat in da je treba zakonit dostop
omogočiti samo, če je to potrebno za državno varnost.
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6. V zvezi s spletnimi platformami je dejala, da je treba ohraniti njihovo raznolikost in da
imajo lahko pozitivno vlogo. Poudarila je, da bi se lahko izognili preveč togemu
urejanju in da bi morebitni zakonodajni predlogi morali reševati konkretne probleme,
pri tem pa opozorila tudi na vlogo samourejanja in izvajanja obstoječe zakonodaje o
platformah, zlasti direktive o elektronskem poslovanju. V zvezi s tem je poudarila, da
je treba odpraviti nepoštene prakse med platformami in podjetji, ki jih uporabljajo.

7. Upoštevati namerava stališča deležnikov, njeni sestanki pa bodo popolnoma pregledni.

8. Podobno kot podpredsednik Ansip nasprotuje zahtevam za lokalizacijo podatkov in
meni, da so pravice do prenosljivosti in dostopnosti pomembne.

* * *

Ocena odbora CULT

Na področju pristojnosti odbora CULT je ga. Gabriel odgovorila na vprašanja in komentirala
naslednje teme:

1. Poudarila je, da imajo platforme pomembno vlogo v digitalnem gospodarstvu in družbi,
zlasti za širjenje kulturne in ustvarjalne vsebine, predvsem avdiovizualne, v spletu.
Opozorila je, da je treba zagotoviti visoko raven zaščite mladoletnih oseb, državljane
pa zavarovati pred zbujanjem sovraštva in napeljevanjem k terorizmu.

2. Poudarila je, da je treba k urejanju platform pristopiti dosledno in celovito. Omenila je
zaskrbljenost poslancev zaradi morebitnih pravnih neskladij v različnih zakonodajnih
predlogih, ki bodo imeli posledice za platforme. Zavezala se je, da bo spodbujala
nadaljnji dialog s ponudniki platform in deležniki, s poudarkom na samourejanju in
prostovoljnih kodeksih ravnanja. Poslanci so go. Gabriel pozvali, naj temeljito preveri
primernost zakonodajnih pobud na tem področju.

3. Kar zadeva avdiovizualno vsebino, je znova pojasnila idejo iz predloga uredbe o
kabelskih in satelitskih storitvah in vztrajala, da slednja ureja posebne vrste storitev in
ne postavlja pod vprašaj načela države izvora, ozemeljskih licenc ali pogodbene
svobode. Prav tako je podprla odločni pristop Komisije do geografskega blokiranja,
zlasti izključitev avdiovizualnih medijskih storitev iz področja uporabe uredbe na
podlagi uveljavljene prakse ozemeljskih licenc. Poslanci so poudarili, da je treba
neupravičeno geografsko blokiranje na tem področju razjasniti.

4. Podarila je, da je treba sprejeti zakonodajo, ki bo zagotovila pošteno plačilo
ustvarjalcem in hkrati dostop uporabnikov do kulturne in ustvarjalne vsebine. V zvezi
s tem je podprla predlog Komisije o avtorskih pravicah na digitalnem enotnem trgu in
njegovo osredotočenost na pojasnitev odgovornosti platform glede gradiva, zaščitenega
z avtorskimi pravicami. Sprejela je stališče Komisije, da ni nobene potrebe po
posodobitvi direktive o elektronskem poslovanju in njenih pravil o oprostitvi
odgovornosti.
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5. Poudarila je, da je digitalna preobrazba dejstvo in priložnost za ljudi vseh starosti, da
pridobijo nove digitalne veščine: po njenem mnenju to zajema tako delavce, ki bodo
pridobili nove veščine za trg dela, kot starejše in bolj ranljive ljudi, ki bodo pridobili
osnovne življenjske veščine, vključno z digitalno medijsko pismenostjo. V zvezi s tem
je v ospredje postavila več pobud – na primer koalicijo za digitalno pismenost in
delovna mesta – in poudarila, da si je treba izmenjevati najboljšo prakso. Poudarila je
še, da je treba odpraviti digitalni razkorak med skupnostmi in generacijami.

6. Opozorila je na vrednost programa „Ustvarjalna Evropa“ in vlogo podprograma
MEDIA pri spodbujanju kulturne in jezikovne raznolikosti med produkcijo in
distribucijo kulturne in ustvarjalne vsebine po vsej EU. Opredelila je tudi zakonodajne
pobude (direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah in avtorske pravice na
digitalnem enotnem trgu), v katerih je promocija evropskih del poseben cilj. Kar zadeva
jamstveno shemo za posojila programa „Ustvarjalna Evropa“, se je zavezala, da bo
storila več, da bi se izkoristile priložnosti, ki jih ponujata Evropski investicijski sklad
in Evropski sklad za strateške naložbe.

7. Znova je poudarila, da ima kanal Euronews pomembno poslanstvo splošnega
evropskega interesa v skladu s sporazumom o okvirnem partnerstvu in da se lahko
Komisija kadar koli umakne ali posreduje, če pogoji iz sporazuma niso izpolnjeni.
Obljubila je, da se bo kmalu sešla z vodstvom programa Euronews, da bi razpravljala
o nedavnih dogodkih in prihodnjih usmeritvah.

8. Potrdila je zavezanost visokokakovostnemu, neodvisnemu novinarstvu in poudarila, da
so lažne novice nov izziv, saj se dezinformacije širijo zelo hitro. Vztrajala je, da je
potreben povezan pristop za celotno zakonodajo.

Kandidatka za komisarko je imela še kratek zaključni govor, v katerem je potrdila, da je treba
izkoristiti potencial digitalnega enotnega trga. Še zlasti namerava upoštevati prednostne naloge
predsednika Junckerja in pripisuje velik pomen pravicam in svoboščinam državljanov. Pri delu
se namerava truditi za kompromise in dati prednost dialogu. Izjavila je, da je bistveno izvajati
sprejete akte, in v ospredje postavila kibernetsko varnost, spletne platforme in tehnologijo
superračunalnikov.

* * *

Mnenje odbora IMCO

Predstavitev kandidatke za komisarko ge. Gabriel je bila zanimiva, kandidatka je v splošnem
na vsa vprašanja odgovorila zelo strokovno in prepričljivo, pri tem pa se zavezala: da si bo
prizadevala za dokončanje digitalnega enotnega trga, pri čemer bo glavni cilj prispevanje k
rasti in naložbam ter zaščita interesov in pravic državljanov; da bo dokončala tekoče
zakonodajne pobude o digitalnem enotnem trgu ter dosegla politični dogovor s
sozakonodajalcema o ključnih predlogih, kot so evropski kodeks elektronskih telekomunikacij,
reforma avtorskih pravic in neupravičeno geografsko blokiranje; da bo pregledala strategijo
EU za kibernetsko varnost; da bo ustvarila ustrezne okvirne pogoje za nastanek novih spletnih
platform v Evropi, zlasti s spodbujanjem poštenih odnosov med platformami in podjetji, ki jih
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uporabljajo za poslovanje; da bo zagotovila prost čezmejni pretok neosebnih podatkov na
notranjem trgu in se zlasti spopadla z zahtevami za lokalizacijo podatkov; da si bo še naprej
prizadevala za moderno, prilagodljivo in medopravilno javno upravo in storitve.

Odbor IMCO si želi, da bi kandidatka za komisarko dosegla te cilje in uresničila dane predloge,
da bo digitalni enotni trg dokončan. Pričakuje, da bo branila stališča Evropskega parlamenta
na področju notranjega trga in varstva potrošnikov, pri tem pa upoštevala pomembno vlogo
tega odbora pri uvajanju digitalnega enotnega trga.
Na osnovi tega so bili koordinatorji odbora IMCO soglasni, da je ga. Marija Gabriel ustrezno
usposobljena tako za članico kolegija komisarjev kot za opravljanje posebnih nalog, ki ji bodo
dodeljene.

* * *

Mnenje odbora JURI

Odbor za pravne zadeve, ki mu je bil status pridruženega odbora podeljen na osnovi
odgovornosti za zakonodajo na področju intelektualnih pravic iz priloge V poslovnika, je imel
naslednje pripombe glede usposobljenosti in zavzetosti kandidatke za komisarko, zlasti na
področju avtorskih pravic.

Kandidatka je pokazala, da dobro razume glavne izzive v zvezi z reformo avtorskih pravic, in
vztrajala, da je pripravljena sodelovati z Evropskim parlamentom in Svetom, da se zagotovi
uspeh svežnja o avtorskih pravicah. Prepričljivo je navedla nekatere elemente reforme, na
primer pomembnost poštenega plačila umetnikov, potrebe knjižnic in arhivov ter proces
ratifikacije marakeške pogodbe, in pojasnila svoja stališča o zaščiti del z avtorskimi pravicami
na digitalnih platformah. Njena razlaga razmerja med trenutnim predlogom direktive o
avtorskih pravicah in direktivo o elektronskem poslovanju morda res ni bila povsem jasna,
njena analiza o podpori ustvarjalni industriji v Evropi pa preprosta, vendar je vseeno dokazala,
da bo lahko odločna pri obrambi načela države izvora v kontekstu reforme uredbe o kabelskih
in satelitskih storitvah.

Na osnovi odgovorov kandidatke za komisarko je odbor v splošnem ocenil, da je primerna za
položaj in naloge, ki ji bodo zaupane.

* * *

Mnenje odbora LIBE

Kandidatka za komisarko Gabrielova je pokazala zavezanost sodelovanju z Evropskim
parlamentom, pa tudi pripravljenost za delo z različnimi odbori, odgovornimi za zadeve, ki
sodijo na področje njenih pristojnosti. Kot delovno metodo uporablja dialog in sodelovanje.

Zavezana je varstvu in spodbujanju temeljnih pravic in državljanskih svoboščin v svojem
celotnem portfelju. Izjavila je, da se je pripravljena zavzemati za zasebnost in varnost ter
skrbeti za prost pretok podatkov v Uniji.
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V odgovorih na vprašanja več poslancev o predlogu direktive o zasebnosti in elektronskih
komunikacijah je odločno branila stališče Komisije, da se obstoječa direktiva preoblikuje v
uredbo, da bi zagotovili skladnost s splošno uredbo o varstvu podatkov, izboljšali zaščito
posameznikov in poskrbeli, da bo mehanizem skladnosti iz splošne uredbe veljal tudi v
kontekstu predloga direktive. Podarila je, da je to bistven instrument za zaščito posameznikov
v digitalnem okolju in vlivanje zaupanja. Vztrajala je, da je privolitev uporabnikov vodilni
koncept v predlogu direktive in da ga namerava zavarovati, saj posameznikom daje nadzor nad
lastnimi podatki. Poudarila je, da je treba braniti svobodo izražanja, svobodo informacij in
medijski pluralizem, pa tudi raznolikost in odprtost interneta. Odločno se je zavezala, da bo
vedno skrbela za enakost moških in žensk ter v celoti izvajala listino o temeljnih pravicah.
Poudarila je, kako pomembna je kriptografija za zagotavljanje varnosti brez stranskih vrat ali
drugih orodij za nepooblaščen dostop. Menila je, da je treba zakonit dostop do šifriranih
podatkov dovoliti le pod zelo strogimi pogoji in samo za posebne namene. Kandidatka je v
pisnih odgovorih v zvezi z lažnimi novicami in sovražnim govorom predlagala, da se spodbuja
proaktivno sodelovanje s spletnimi platformami in družbenimi mediji ter delo z visoko
predstavnico, da bi izboljšali strateško komuniciranje z namenom boja proti dezinformacijskim
kampanjam zunaj Unije. Zavezala se je, da bo pri vseh teh vprašanjih sodelovala s
podpredsednikom za digitalni enotni trg in komisarko za pravosodje.

Kar zadeva odbor LIBE, je rezultat zaslišanja naslednji: kandidatka za komisarko je dokazala,
da je sposobna postati članica kolegija komisarjev in opravljati svoje dolžnosti. Bistveno je, da
pri opravljanju specifičnih nalog v svoje ukrepe v celoti vključi temeljne pravice. Odbor LIBE
ocenjuje kot pomembno, da komisarka tesno sodeluje s komisarko za pravosodje,
podpredsednikom za digitalni enotni trg in prvim podpredsednikom za človekove pravice.
Odbor LIBE poziva go. Gabriel, naj mu neposredno in redno poroča o teh vprašanjih.

To pomeni, da so vsi koordinatorji odbora LIBE soglasni.

* * *

Pri oceni smo upoštevali osebne kvalifikacije ge. Gabriel, njeno zavezanost Evropi, njeno
sposobnost komuniciranja, njeno zavezo, da bo sodelovala s Parlamentom in njegovimi odbori,
njeno usposobljenost za področje politike, za katerega bo odgovorna, pisne odgovore na
vprašalnik, ki ga je prejela pred predstavitvijo, in njene odgovore na vprašanja poslancev med
zaslišanjem. Na osnovi tega in razprave med koordinatorji naših odborov, ki so se sešli po
zaslišanju pod najinim predsedovanjem, izjavljava naslednje:

Koordinatorji odborov ITRE in CULT so bili soglasni, da je ga. Marija Gabriel ustrezno
usposobljena tako za članico kolegija komisarjev kot za opravljanje posebnih nalog, ki ji bodo
dodeljene.

Hvaležna bi vam bila, če bi to oceno predložili konferenci predsednikov.

S spoštovanjem,
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Jerzy Buzek Petra Kammerevert


