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Till ordföranden

I enlighet med artikel 118 i Europaparlamentets arbetsordning höll utskottet för industrifrågor,
forskning och energi (ITRE) och utskottet för kultur och utbildning (CULT)1 den 20 juni 2017
en offentlig utfrågning med Gabriel, nominerad kommissionsledamot, som, förutsatt att
resultatet av utnämningsförfarandet blir positivt, kommer att ansvara för den digitala ekonomin
och det digitala samhället.

Före utfrågningen av den nominerade kommissionsledamoten hade parlamentet skickat en
förteckning över skriftliga frågor som hon besvarade den 15 juni 2017. Våra utskott
konstaterade att Gabriel gav tillfredsställande svar på dessa frågor.

Gabriel inledde utfrågningen med ett uttalande i vilket hon hänvisade till följande:

1. Tack vare sin tid som ledamot av Europaparlamentet och genom tidigare erfarenheter
hade hon utvecklat ett arbetssätt som bygger på dialog, samarbete, kompromiss och
öppenhet.

2. Den digitala inre marknaden var en av kommissionens prioriteringar och dess
slutförande skulle inte bara bidra till tillväxt och investeringar, utan skulle också skydda
medborgarnas intressen och rättigheter. Det var nödvändigt att sätta medborgarna i
centrum för debatten om den digitala inre marknaden.

3. Digital politik hade en nära koppling till alla delar av samhället. Det var därför
nödvändigt att möta de utmaningar som den digitala omvandlingen av den europeiska

1 Följande utskott utsågs till associerade utskott: utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO),
utskottet för rättsliga frågor (JURI), utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes
frågor (LIBE).
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samhällsmodellen innebar. Hon skulle därför arbeta för att säkerställa EU:s
konkurrenskraft och tekniska ledarskap när det gäller stordata, superdatorer och
artificiell intelligens. Hon underströk också behovet av att stödja vetenskaplig
forskning.

4. Hennes företrädare hade redan åstadkommit mycket vad gäller den digitala inre
marknaden, men det fanns fortfarande många frågor att hantera, särskilt lagen om
elektronisk kommunikation, reformen av upphovsrätten, audiovisuella medietjänster
och omotiverad geoblockering. Hon betonade också ett antal nya initiativ, särskilt när
det gäller it-säkerhet, en sund ekonomisk miljö och ett rättvist regelverk för
onlineplattformar, gränsöverskridande och fritt flöde av icke-personuppgifter och
tillgång till och vidareutnyttjande av uppgifter från den offentliga sektorn och offentligt
finansierade uppgifter.

5. Det var viktigt att fokusera på att säkerställa ett genomförande av de strategier och
initiativ som hittills antagits.

* * *

ITRE-utskottets utvärdering

När det gäller frågor som faller inom ansvarsområdet för ITRE-utskottet besvarade Gabriel
frågor och gjorde åtaganden om följande ämnen:

1. Hon betonade vikten av att stödja digitaliseringen av industrin, särskilt små och
medelstora företag, och hon lovade att prioritera denna fråga, och pekade på den roll
som digitala innovationsknutpunkter har, och på behovet av att hantera de sociala
aspekterna av den digitala omvandlingen. I detta sammanhang framhöll hon att
konnektivitet och WiFi4EU-förordningen var viktiga symboler.

2. Vad gäller kodexen för elektronisk kommunikation pekade hon på aspekten av
samhällsomfattande tjänster avseende internationella samtal, och noterade att
samhällsomfattande tjänster skulle garantera valfrihet och rimliga priser för
medborgarna. I fråga om spektrumtilldelning, betonade hon behovet av framsteg och
konstaterade att större insatser på EU-nivå inom detta område skulle skapa nya
möjligheter. Hon betonade vikten av konnektivitet och betonade att leverantörer av
digitala tjänster bör kunna tillgodose efterfrågan på europeisk nivå. Dessutom tog hon
upp de stora investeringsbehoven för utbyggnaden av mycket snabba nät.

3. Vad gäller it-angrepp noterade hon att kritisk infrastruktur bör skyddas och ansåg att
frågorna certifiering och märkning bör tas upp och att ett ökat samarbete mellan
medlemsstaterna behövdes. Hon höll med om att det var nödvändigt att undersöka
frågan om ansvar med hänvisning till tillverkare av sakernas internet, och påminde om
att hon också kommer att föreslå en översyn av Enisa-förordningen i september för att
se över byråns mandat.
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4. Som svar på en fråga om Berec erkände hon att ståndpunkterna mellan institutionerna
skilde sig åt och att Berec var EU:s minsta byrå. Hon uppgav att utformningen bör
anpassas till verkligheten och att hon skulle söka en kompromiss som bygger på det
som alla parter kan enas om.

5. Hon ansåg att det bör finnas kryptering utan bakdörrar. Hon konstaterade även att
lagligt tillträde endast bör tillåtas då det är nödvändigt med hänsyn till den nationella
säkerheten.

6. Avseende onlineplattformar, ansåg hon att plattformarnas mångfald bör bibehållas och
att plattformar kan spela en positiv roll. Hon betonade att överreglering bör undvikas
och att lagstiftningsförslag bör åtgärda specifika problem, och hänvisade också till den
roll som självreglering kan spela och vikten av att tillämpa redan befintlig lagstiftning
som rör plattformar, särskilt direktivet om e-handel. I detta sammanhang framhöll hon
behovet av att motverka illojal konkurrens mellan plattformar och företag på dessa
plattformar.

7. Hon skulle ta hänsyn till intressenternas åsikter och vara öppen i fråga om alla hennes
möten.

8. I likhet med vice ordförande Ansip var hon mot krav på datalokalisering och noterade
också vikten av portabilitets- och tillgänglighetsrättigheter.

* * *

CULT-utskottet utvärdering

När det gäller frågor som faller inom CULT-utskottets ansvarsområde, besvarade Gabriel
frågor och gjorde åtaganden om följande ämnen:

1. Hon framhöll plattformars roll i den digitala ekonomin och det digitala samhället,
särskilt spridningen av kulturellt och kreativt innehåll, främst audiovisuellt innehåll,
online. Hon noterade betydelsen av att säkerställa ett högt skydd för minderåriga och
behovet av att skydda medborgare mot uppmaning till hat och anstiftan till terrorism.

2. Hon betonade att det är nödvändigt att säkerställa en enhetlig och konsekvent strategi
för regleringen av plattformar. Hon noterade ledamöternas oro inför eventuella rättsliga
inkonsekvenser mellan de olika lagstiftningsförslag som påverkar plattformarna. Hon
lovade att främja ytterligare dialog med leverantörer av plattformar och intressenter,
med fokus på självreglering och frivilliga uppförandekoder. Ledamöterna uppmanade
eftertryckligen Gabriel att fullt ut bedöma lämpligheten av lagstiftningsinitiativ på detta
område.

3. När det gäller audiovisuellt innehåll, upprepade hon den logiska grunden bakom
CabSat-förslaget och underströk att den reglerar specifika typer av tjänster och inte
ifrågasätter principerna om ursprungsland, territoriell licensiering eller avtalsfrihet.
Hon stödde också kommissionens strategi om geoblockering, särskilt undantaget för
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audiovisuella medietjänster från förordningens tillämpningsområde på grund av
väletablerade territoriella licensieringsmetoder. Ledamöterna betonade behovet av
tydlighet om omotiverad geoblockering på detta område.

4. Hon framhöll att det är absolut nödvändigt att genomföra lagstiftning som garanterar
en skälig ersättning för upphovsmännen samtidigt som man skyddar tillgång till
kulturellt och kreativt innehåll för användarna. Hon stödde i detta sammanhang
kommissionens förslag om upphovsrätt på den digitala inre marknaden och dess
inriktning på att klargöra plattformars ansvarsområden vad gäller upphovsrättsskyddat
material. Hon ställde sig bakom kommissionens ståndpunkt, dvs. att det inte är
nödvändigt att uppdatera direktivet om e-handel och dess regler om undantag från
ansvar.

5. Hon betonade att digital omvandling är en realitet och en möjlighet för människor i alla
åldrar att tillägna sig ny digital kompetens. Hon betonade att detta omfattar både
arbetstagare som skaffar sig nya färdigheter för arbetsmarknaden samt äldre och mer
utsatta människor som förvärvar grundläggande färdigheter för livet, inbegripet digital
mediekompetens. I detta avseende pekade hon på flera initiativ – t.ex. koalitionen för
digital kompetens och digitala arbetstillfällen – och betonade behovet av att utbyta bästa
praxis. Hon framhöll även behovet av att överbrygga den digitala klyftan mellan olika
grupper i samhället och olika generationer.

6. Hon betonade värdet av Kreativa Europa och den roll som delprogrammet Media spelar
för att främja kulturell och språklig mångfald genom att möjliggöra produktion och
distribution av kulturellt och kreativt innehåll i hela EU. Hon lyfte också fram
lagstiftningsförslag (direktivet om audiovisuella medietjänster och upphovsrätt på den
digitala inre marknaden) där främjande av europeiska produktioner är ett särskilt syfte.
När det gäller lånegarantiinstrumentet i Kreativa Europa lovade hon att göra mer för att
utnyttja de möjligheter som EIF och Efsi erbjuder.

7. Hon upprepade att Euronews har ett centralt uppdrag av allmänt europeiskt intresse
liknande ramavtalet om partnerskap, och betonade att kommissionen kan dra sig ur
avtalet eller när som helst ingripa om villkoren i avtalet inte uppfylls. Hon lovade att
hon snart skulle träffa ledningen för Euronews för att diskutera den senaste
utvecklingen och den framtida inriktningen.

8. Hon bekräftade sitt åtagande till en oberoende journalistik av hög kvalitet och betonade
att ”falska nyheter” utgör nya utmaningar på grund av att felaktig information sprids så
snabbt. Hon insisterade på behovet av en samordnad strategi i hela lagstiftningen.

Den nominerade kommissionsledamoten gjorde ett kort slutanförande där hon bekräftade att
det var nödvändigt att utnyttja den digitala inre marknadens potential. I synnerhet skulle hon
följa de prioriteringar som fastställts av kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och
lägga stor vikt vid medborgarnas rättigheter och friheter. I sitt arbete skulle hon sträva efter
kompromisser och prioritera dialog. Hon sade att det var viktigt att genomföra de rättsakter
som antagits och framhöll it-säkerhet, onlineplattformar och superdatorteknik.
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* * *

IMCO-utskottets yttrande

Den nominerade kommissionsledamoten Gabriel visade engagemang och gav allmänna svar
på frågorna på ett mycket kompetent och övertygande sätt, och åtog sig att arbeta för att
fullborda den digitala inre marknaden, med de grundläggande syftena att bidra till tillväxt och
investeringar samt att skydda medborgarnas intressen och rättigheter; att slutföra de pågående
lagstiftningsförslagen om den digitala inre marknaden och nå en politisk överenskommelse
med medlagstiftarna om centrala förslag som till exempel den europeiska kodexen för
elektronisk kommunikation, reform av upphovsrätten, och om omotiverad geoblockering; att
se över EU:s strategi för it-säkerhet; att skapa de rätta ramvillkoren för att främja nya
onlineplattformar i Europa, särskilt genom att främja rättvisa förhållanden mellan plattformar
och företag som är verksamma på dem; att garantera ett gränsöverskridande fritt flöde av icke-
personuppgifter på den inre marknaden, och att framför allt ta itu med frågan om krav på
datalokalisering, och att fortsätta främja moderna, flexibla och driftskompatibla offentliga
förvaltningar och tjänster.

IMCO-utskottet vill se att den nominerade kommissionsledamoten uppnår målen och uppvisar
resultat vad gäller förslagen för att förverkliga den digitala inre marknaden. IMCO-utskottet
förväntar sig att hon ska försvara Europaparlamentets ståndpunkter när det gäller den inre
marknaden och konsumentskyddet, med beaktande av den viktiga roll som IMCO fortsätter att
spela i genomförandet av den digitala inre marknaden.
På grundval av detta konstaterade IMCO-utskottets samordnare enhälligt att Mariya Gabriel
både har den kompetens som krävs för att ingå som ledamot av kommissionskollegiet och för
att utföra de särskilda uppgifter som tilldelas henne.

* * *

JURI-utskottets yttrande

Utskottet för rättsliga frågor, som har status som associerat utskott på grundval av dess
ansvarsområde enligt bilaga V i arbetsordningen för immaterialrätt, gjorde följande
kommentarer om den nominerade kommissionsledamotens lämplighet och åtaganden, särskilt
när det gäller upphovsrätten.

Den nominerade kommissionsledamoten visade sig vara mycket insatt i de främsta utmaningar
som en reform av upphovsrätten innebär och insisterade på att hon var beredd att samarbeta
med Europaparlamentet och rådet för att säkerställa ett framgångsrikt paket om upphovsrätt.
Den nominerade kommissionsledamoten var övertygande när hon tog upp några av inslagen i
reformen, till exempel vikten av en skälig ersättning för konstnärerna samt bibliotekariernas
och arkivariernas behov liksom ratificeringen av Marrakechfördraget, och när hon klargjorde
sin syn på skyddet av upphovsrättsskyddade verk i samband med digitala plattformar. Även
om hennes redogörelse för sambandet mellan det nuvarande förslaget till upphovsrätt och
direktivet om elektronisk handel inte var helt klar och hennes analys av hur man kan hjälpa de
kreativa branscherna i Europa inte var så utförlig, visade hon sig vara bestämd när det gäller
försvaret av principen om ursprungsland i samband med reformen av CabSat-förordningen.
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Mot bakgrund av de svar som den nominerade kommissionsledamoten gav, visade hon, enligt
utskottets allmänna utvärdering, att hon klarar av att hantera den portfölj som hon har
anförtrotts.

* * *

LIBE-utskottets yttrande

Den nominerade kommissionsledamoten Gabriel visade att hon ville upprätta ett samarbete
med Europaparlamentet och att hon var beredd att arbeta med de olika utskott som ansvarar för
frågor som omfattas av hennes befogenheter. I sitt arbete utgår hon från dialog och samarbete.

Hon åtog sig att skydda och främja de grundläggande rättigheterna och medborgerliga
friheterna inom hennes ansvarsområde. Hon uttryckte sin vilja att främja integritet och säkerhet
och säkerställa att data kan flöda fritt inom EU.

Som svar på flera frågor från ledamöterna om förslaget om integritet och elektronisk
kommunikation försvarade hon bestämt kommissionens ståndpunkt att föreslå en uppgradering
av det nuvarande direktivet om integritet och elektronisk kommunikation till en förordning, för
att säkerställa förenlighet med den allmänna uppgiftsskyddsförordningen, stärka skyddet för
enskilda och säkerställa att mekanismen för enhetlighet i den allmänna
uppgiftsskyddsförordningen också gäller i samband med förslaget om integritet och elektronisk
kommunikation.  Hon betonade att det är ett viktigt instrument för att skydda enskilda i den
digitala miljön och för att säkerställa förtroende. Slutligen hävdade hon att användarnas
medgivande är den ledande principen i förslaget om integritet och elektronisk kommunikation
och att hon tänker upprätthålla den eftersom den ger enskilda personer kontroll över sina
uppgifter. Hon betonade att yttrandefriheten, informationsfriheten och mediepluralismen samt
mångfald och öppenhet på internet måste försvaras. Hon stod fast vid sitt åtagande att alltid
säkerställa jämställdhet mellan kvinnor och män och att genomföra EU-stadgan om de
grundläggande rättigheterna fullt ut.  Hon betonade vikten av kryptering för att garantera
säkerhet utan bakdörrar eller andra verktyg för obehörig åtkomst. Hon meddelade att laglig
åtkomst till krypterade uppgifter bör ske under mycket strikta villkor och endast för särskilda
ändamål. När det gäller falska nyheter och hatpropaganda betonade Gabriel i sina skriftliga
svar att hon föreslår ett främjande av ett proaktivt engagemang med onlineplattformar på
internet och sociala medier samt samarbete med den höga representanten för att öka strategiska
kommunikationer som ska bemöta desinformationskampanjer utanför unionen. Hon har
förbundit sig att samarbeta med vice ordföranden med ansvar för den digitala inre marknaden
och kommissionsledamoten med ansvar för rättsliga frågor på alla dessa områden.

När det gäller LIBE-utskottet är det allmänna resultatet av denna utfrågning följande: den
nominerade kommissionsledamoten har visat att hon har den kompetens som krävs för att
utnämnas till ledamot av kommissionskollegiet och för att utföra sitt uppdrag. I detta avseende
är det viktigt att de grundläggande rättigheterna integreras fullt ut i hennes agerande när hon
utför de särskilda uppgifter som tilldelas henne. LIBE-utskottet anser att det är viktigt att
kommissionsledamoten har ett nära samarbete med kommissionsledamoten med ansvar för
rättsliga frågor, vice ordföranden med ansvar för den digitala inre marknaden och förste vice
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ordförande för grundläggande rättigheter. Gabriel uppmanas att rapportera direkt och
regelbundet till LIBE-utskottet om dessa frågor

Detta är resultatet av ett samförstånd mellan LIBE-utskottets samordnare.

* * *

Enligt vår bedömning har vi tagit hänsyn till Gabriels personliga kvalifikationer, hennes
engagemang för EU, hennes förmåga att kommunicera, hennes åtaganden att samarbeta med
parlamentet och dess utskott, hennes lämpliga kompetens när det gäller hennes politikområde,
de skriftliga svaren på frågor som hon fick före utfrågningen och hennes svar på ledamöternas
frågor under utfrågningen. På grundval av detta och diskussionen mellan våra utskotts
samordnare som träffades efter utfrågningen under vårt ordförandeskap förklarar vi härmed
följande:

ITRE- och CULT-utskottens samordnare konstaterade enhälligt att Gabriel har den kompetens
som krävs för att ingå som ledamot av kommissionskollegiet och för att utföra de särskilda
uppgifter som tilldelas henne.

Vi vore tacksamma om du kunde vidarebefordra denna bedömning till talmanskonferensen för
kännedom.

Med vänlig hälsning

Jerzy Buzek Petra Kammerevert


