VISUR ESANTI BENDROJI SKAITMENINĖ RINKA
Bendroji skaitmeninė rinka yra viena iš perspektyviausių ir sudėtingiausių pažangos sričių,
iš kurios sukurto didesnio veiksmingumo tikimasi gauti 415 mlrd. EUR pajamų. Ši rinka
atveria naujų ekonomikos skatinimo galimybių naudojantis e. prekyba ir kartu sudaro daugiau
galimybių įmonėms laikytis administracinių bei finansinių reikalavimų, o vartotojams
suteikia galių taikant e. vyriausybės priemones. Rinkos ir vyriausybės paslaugos, sukurtos
bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, plėtojamos pereinant nuo fiksuotųjų prie mobiliųjų
platformų ir jau teikiamos beveik visur; jos užtikrina prieigą prie informacijos ir turinio
bet kuriuo metu, bet kurioje vietoje ir bet kokiais prietaisais (visur esanti prekyba ir visur
esanti vyriausybė). Dėl šios pažangos reikalinga reguliavimo sistema, kuri skatintų debesijos
kompiuterijos plėtrą, galimybes prisijungti prie judriojo ryšio duomenų nepaisant sienų
ir supaprastintą prieigą prie informacijos ir turinio, o kartu užtikrintų privatumą, asmens
duomenų apsaugą, kibernetinį saugumą ir tinklo neutralumą.

TEISINIS PAGRINDAS
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 4 straipsnio 2 dalies a punktas, 26, 27, 114 ir
115 straipsniai.

TIKSLAI
Bendrąja skaitmenine rinka iš esmės siekiama panaikinti nacionalines kliūtis internetu
vykdomiems sandoriams. Ši rinka pagrįsta bendrosios rinkos koncepcija, kuria siekiama
panaikinti prekybos tarp valstybių narių kliūtis ir stiprinti ekonomikos klestėjimą bei prisidėti
prie „glaudesnės Europos tautų sąjungos“; ši koncepcija vėliau peraugo į vidaus rinkos
koncepciją, kuri apibrėžta kaip „vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje užtikrintas laisvas prekių,
asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas“. Laikantis Lisabonos strategijos[1] gairių, į strategiją
„Europa 2020“, kaip viena iš septynių pavyzdinių iniciatyvų, įrašyta Europos skaitmeninė
darbotvarkė[2], taip pripažįstant itin svarbų informacinių ir ryšių technologijų (IRT) naudojimo
vaidmenį siekiant, kad ES sėkmingai įgyvendintų ES 2020 m. planus (2.3.3). Komisija savo
Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje[3] bendrąją skaitmeninę rinką pripažino prioritetu.
Bendroji skaitmeninė rinka gali gerinti galimybes naudotis informacija, užtikrinti didesnį
veiksmingumą, nes sumažėja sandorių kaina, vartojimas tampa nematerialus ir sumažėja
aplinkosauginis pėdsakas, joje taip pat gali būti diegiami tobulesni verslo ir administravimo

[1]Lisabonos strategijoje iškeltas ES tikslas „tapti konkurencingiausia ir dinamiškiausia žiniomis paremta ekonomika
pasaulyje, kurioje tvarus ekonomikos augimas būtų suderintas su didesniu bei geresnės kokybės užimtumu ir tvirtesne
socialine sanglauda.“
[2]http://ec.europa.eu/digital-agenda/
[3]Komisijos komunikatas „Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija“ (COM(2015) 0192). Taip pat žr.
papildomus dokumentus, paskelbtus pranešime spaudai adresu http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_lt.htm.
Informacijos apie atitinkamas viešąsias konsultacijas (vykstančias, planuojamas ar pasibaigusias) galima rasti šiuo
adresu: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/consultations
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modeliai[4]. Labiau išplėtota e. prekyba suteikia daugiau apčiuopiamos naudos vartotojams,
pavyzdžiui, sparčiai plėtojami nauji produktai, mažėja kainos, atsiranda daugiau pasirinkimo
galimybių, gerėja prekių bei paslaugų kokybė – visa tai lemia tarpvalstybinė prekyba ir galimybė
lengviau palyginti pasiūlymus[5]. Labiau išplėtotos e. vyriausybės priemonės sudaro geresnes
galimybes piliečiams ir įmonėms laikytis reikalavimų internetu, o įmonėms ir gyventojams
suteikia įsidarbinimo ir verslo galimybių[6].
Remiantis išlaidų dėl ES masto veiksmų nebuvimo vertinimais ir Parlamento Vidaus rinkos
ir vartotojų apsaugos (IMCO) komiteto tyrimu „Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos indėlis į
augimą“, bendroji skaitmeninė rinka galėtų papildyti bendrą 28 ES valstybių narių BVP apie
415 mlrd. EUR[7]. Konkrečiose politikos srityse, pavyzdžiui, įdiegus debesijos kompiuteriją,
80 proc. organizacijų galėtų sumažinti savo sąnaudas 10–20 proc. Kita nauda – augimas
tokiose srityse, kaip mobilusis darbas (46 proc.), našumas (41 proc.), standartizacija (35 proc.),
taip pat naujos verslo galimybės (33 proc.) ir naujos rinkos (32 proc.)[8]. Iš bendrosios
skaitmeninės rinkos ypač daug naudos gali gauti pažeidžiami žmonės (vyresnio amžiaus
asmenys, riboto judumo asmenys, asmenys, gyvenantys atskirtose kaimo vietovėse, mažą
perkamąją galią turintys asmenys), taigi ES taptų labiau pasirengusi spręsti šiandienos
demografinius uždavinius[9].

LAIMĖJIMAI
Naujas postūmis Europos ekonomikai kuriant bendrąją skaitmeninę rinką: atsižvelgdami į
tai, kad dar neišnaudotos visos vidaus rinkos galimybės, Parlamentas, Taryba ir Komisija
ėmėsi veiksmų, norėdami jai suteikti naują postūmį ir siekdami, kad pagal bendrosios rinkos
politiką didžiausias dėmesys būtų skiriamas visuomenei, vartotojams, mažosioms ir vidutinėms
įmonėms (MVĮ)[10]. Siekiant šio tikslo labai svarbi bendroji skaitmeninė rinka.
Savo komunikate „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo
strategija“ (COM(2010) 2020) Komisija pateikia septynias pavyzdines iniciatyvas, įskaitant
Skaitmeninę darbotvarkę, kuriomis siekiama, kad „ES ūkis taptų pažangus, tvarus ir
integracinis, taip pat būtų užtikrintas aukštas užimtumo lygis, našumas ir socialinė sanglauda.“
Be strategijos „Europa 2020“, 2010 m. gegužės mėn. Komisija paskelbė ataskaitą „Nauja
bendrosios rinkos strategija Europos ekonomikai ir visuomenei“, kuria siekiama parengti
visapusišką bendrosios rinkos strategiją, apimančią visas politikos sritis, įskaitant skaitmeninės
srities politiką. Joje taip pat nustatyta keletas iniciatyvų, kuriomis, pašalinus kliūtis, siekiama
[4]Žr. 2014 m. Parlamento Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto užsakymu parengtą tyrimą „Turinio ir
paslaugų teikimas ir galimybės jais naudotis internetu“.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf
[5]Naujausių iniciatyvų teikiamos naudos skaičiavimai pateikiami Parlamento Vidaus rinkos
ir vartotojų apsaugos komiteto užsakymu parengtame informaciniame pranešime „Bendrosios
skaitmeninės rinkos kūrimo programa“ (2012 m.) http://www.europarl.europa.eu/document/activities/
cont/201209/20120914ATT51402/20120914ATT51402EN.pdf
[6]Žr. 2013 m. Parlamento Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto užsakymu parengtą tyrimą „Europos vienas
bendras informacinis punktas“ (http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507453/IPOLIMCO_ET(2013)507453_EN.pdf).
[7]Žr. 2014 m. A teminio skyriaus Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto užsakymu parengtą tyrimą „Vidaus
rinkos ir vartotojų apsaugos indėlis į augimą“ (http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/518762/
IPOL_STU(2014)518762_EN.pdf ir http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536364/
EPRS_STU(2015)536364_EN.pdf).
[8]Komisijos komunikatas „Nuotolinės kompiuterijos galimybių naudojimas Europoje“ (COM(2012) 0529).
[9]Komisijos komunikatas „Darni sistema, kuria siekiama padidinti pasitikėjimą bendrąja skaitmenine elektroninės
prekybos ir internetu teikiamų paslaugų rinka“ (COM(2011) 0942).
[10]Anksčiau siekta pagerinti vidaus rinkos veikimą ir užtikrinti vartotojų apsaugą naudojantis, pavyzdžiui, Duomenų
apsaugos direktyva (95/46/EB; Parlamentas šiuo metu svarsto 2012 m. pasiūlymą dėl Bendrojo duomenų apsaugos
reglamento), Elektroninės prekybos direktyva (2000/31/EB), telekomunikacijų paketu, kurį sudaro E. privatumo
direktyva (2002/58/EB), Mokėjimo paslaugų direktyva (2007/64/EB), Vartotojų teisių direktyva (2011/83/ES) ir
Tarptinklinio ryšio reglamentas (531/2012).
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sutvirtinti bendrąją rinką. Šie Komisijos komunikatai ir 2010 m. gegužės 20 d. Parlamento
rezoliucija dėl bendrosios rinkos vartotojams ir piliečiams sukūrimo[11] parengė dirvą Komisijos
komunikatui „Kuriamas Bendrosios rinkos aktas“ (COM(2010) 0608), kuriame Komisija
pateikia nemažai priemonių, skirtų Europos Sąjungos ekonomikai skatinti ir naujoms darbo
vietoms kurti. 2012 m. sausio 11 d. Komisija paskelbė komunikatą „Darni sistema, kuria
siekiama padidinti pasitikėjimą bendrąja skaitmenine elektroninės prekybos ir internetu
teikiamų paslaugų rinka“ (COM(2011) 0942), o 2012 m. birželio mėn. – su juo susijusį
komunikatą „Geresnė bendrosios rinkos valdysena“ (COM(2012) 0259). Jame siūloma
didžiausią dėmesį skirti sektoriams, turintiems didžiausią augimo potencialą, įskaitant tinklų
pramonės šakas (pavyzdžiui, energetikos ir telekomunikacijų).
2012 m. rugsėjo mėn. paskelbtame Komisijos komunikate „Nuotolinės kompiuterijos galimybių
naudojimas Europoje“ siūlomi šie svarbiausi veiksmai: 1) standartų įvairovės problemos
sprendimas, 2) saugių ir sąžiningų sutarties sąlygų užtikrinimas ir 3) Europos nuotolinės
kompiuterijos partnerystės įsteigimas, kad pasitelkiant viešąjį sektorių būtų skatinamos
inovacijos ir augimas; taigi šiuo komunikatu siekiama išspręsti bendrosios skaitmeninės rinkos
susiskaidymo, sudėtingos sutarčių aplinkos ir kitus klausimus (COM(2012) 0529).
2012 m. spalio mėn. Komisija pateikė antrąjį pasiūlymų rinkinį – II bendrosios rinkos aktą
(COM(2012) 0573), kuriame nustatyta 12 pagrindinių veiksmų, sutelktų į keturias pagrindines
augimo, užimtumo ir pasitikėjimo varomąsias jėgas: integruotus tinklus, tarpvalstybinį piliečių
ir įmonių judumą, skaitmeninę ekonomiką ir veiksmus, kurie stiprina sanglaudą ir didina
vartotojams teikiamą naudą.
2015 m. gegužės 6 d. Komisija priėmė bendrosios skaitmeninės rinkos (BSR) strategiją,
kurią sudaro trys ramsčiai: 1) didesnės vartotojų ir įmonių galimybės visoje Europoje gauti
skaitmeninių prekių ir paslaugų, 2) tinkamų ir vienodų sąlygų pažangiems skaitmeniniams
tinklams ir novatoriškoms paslaugoms sukūrimas, 3) maksimalus skaitmeninės ekonomikos
augimo galimybių panaudojimas. Komisija parengė veiksmų planą, apimantį 16 šiais
ramsčiais pagrįstų pagrindinių veiksmų, kurie turės būti įvykdyti iki 2016 m. pabaigos[12].
Norėdama įvertinti Europos pažangą kuriant skaitmeninę ekonomiką ir visuomenę, Komisija
parengė interneto priemonę, vadinamąjį Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksą[13]
(DESI). Ši priemonė apima penkis dabartinės Europos skaitmeninės politikos rodiklius, o
tai sudaro galimybę stebėti kiekvienos valstybės narės pažangą. Po to, kai buvo paskelbta
strategija, Komisija pateikė ne vieną pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų,
kuriais siekiama sukurti bendrąją skaitmeninę rinką. Naujais pasiūlymais dėl teisėkūros
procedūra priimamų aktų siekiama išspręsti tokias problemas, kaip nepateisinamas geografinis
blokavimas[14], tarpvalstybinis siuntų pristatymas[15], tarpvalstybinis internetinių turinio
paslaugų perkeliamumas[16], Reglamento dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje

[11]OL C 161 E, 2011 5 31, p. 84.
[12]Komisijos komunikatas „Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija“ (COM(2015) 0192). Taip pat žr.
papildomus dokumentus, paskelbtus pranešime spaudai adresu http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_lt.htm.
Informacijos apie atitinkamas viešąsias konsultacijas (vykstančias, planuojamas ar pasibaigusias) galima rasti šiuo
adresu: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/consultations
[13]http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-385_en.htm
[14]Pasiūlymas dėl reglamento dėl geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės,
gyvenamosios arba įsisteigimo vietos vidaus rinkoje problemos sprendimo būdai (http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0289).
[15]Pasiūlymas dėl Reglamento dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų (https://ec.europa.eu/transparency/
regdoc/rep/1/2016/LT/1-2016-285-LT-F1-1.PDF).
[16]Pasiūlymas dėl reglamento dėl internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo užtikrinimo vidaus
rinkoje (https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/LT/1-2015-627-LT-F1-1.PDF).
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peržiūra[17], audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos[18], internetinio ir kitokio nuotolinio prekių
pardavimo sutartys[19] ir skaitmeninio turinio teikimo sutartys[20]. Komisija taip pat paskelbė
komunikatus, kuriuose paaiškinama ateities politika, pavyzdžiui, dėl interneto platformų[21].

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO
Europos Parlamentas atlieka pagrindinį vaidmenį siekiant suteikti naujų paskatų vidaus rinkai,
aktyviai palaiko skaitmeninę vidaus rinką ir nustato jos kūrimo darbotvarkę[22].
Europos Parlamentas 2012 m. balandžio 20 d. savo rezoliucijoje „Konkurencinga skaitmeninė
bendroji rinka. E. valdžia kaip pradininkė“[23] atkreipė dėmesį į tai, kad reikia sukurti aiškią
ir nuoseklią teisinę sistemą, skirtą elektroninio tapatumo nustatymo, atpažinties ir parašų
abipusiam pripažinimui; ši sistema būtina norint užtikrinti, kad visoje ES galėtų būti teikiamos
tarpvalstybinės administracinės paslaugos.
2012 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamentas priėmė dvi su vidaus rinka susijusias ne teisėkūros
rezoliucijas, vieną – dėl bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimo[24], kitą – dėl
skaitmeninės laisvės strategijos ES užsienio politikoje[25]. Rezoliucijų tikslas buvo sukurti
politiką ir praktiką siekiant Europos Sąjungoje įtvirtinti tikrą bendrąją skaitmeninę rinką
ir atsižvelgti į 27 skirtingus taisyklių rinkinius svarbiausiose srityse, įskaitant PVM, pašto
paslaugas ir intelektinės nuosavybės teises. Viena iš rekomendacijų, pateiktų Komisijai ir
Tarybai siekiant panaikinti skaitmenines kliūtis tarp valstybių narių, yra MVĮ įtraukimas į
skaitmeninę revoliuciją visoje Europoje vykdant tikrą, gerai išplėtotą elektroninę prekybą.
2013 m. liepos 4 d. Parlamentas priėmė kitą rezoliuciją dėl bendrosios skaitmeninės rinkos
kūrimo užbaigimo[26], kurioje didžiausias dėmesys skiriamas viso bendrosios skaitmeninės
rinkos potencialo panaudojimui, kvalifikacijos spragų problemos sprendimui, pasitikėjimo
kūrimui, saugumui ir vartotojų pasitikėjimui, patrauklaus teisėto skaitmeninio turinio tiekimo
kūrimui, judumo paslaugų kūrimui ir tarptautiniam aspektui. Šioje rezoliucijoje išdėstytomis
politikos gairėmis Komisija vėliau vadovavosi rengdama Bendrosios skaitmeninės rinkos
strategiją. Parlamento pasiekimai skaitmeninėje srityje pagrįsti parengiamuoju darbu, kurį atliko
darbo grupė e. prekybos ir bendrosios skaitmeninės rinkos klausimais (šiai grupei pirmininkavo
EP narė Róża Gräfin von Thun und Hohenstein).
Reaguodamas į Skaitmeninės bendrosios rinkos strategiją Parlamentas 2016 m. sausio 19 d.
priėmė rezoliuciją dėl kuriamo Bendrosios skaitmeninės rinkos akto[27], kurioje ragino Komisiją
[17]Pasiūlymas dėl reglamento dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo
užtikrinimą, bendradarbiavimo (2016/0148(COD)) (http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/docs/
cpc-revision-proposal_en.pdf).
[18]Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies
keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų,
susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (COM(2016) 0287).
[19]Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų internetinio ir kitokio nuotolinio prekių
pardavimo sutarčių aspektų (COM(2015) 0635 – 2015/0288(COD)) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?
qid=1450431933547&uri=CELEX:52015PC0635).
[20]Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos dėl tam tikrų skaitmeninio turinio teikimo
sutarčių aspektų (COM(2015) 0634 – 2015/0287(COD)) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?
qid=1450431933547&uri=CELEX%3A52015PC0634).
[21]Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komitetui ir Regionų komitetui „Interneto platformos ir bendroji skaitmeninė rinka. Europos galimybės ir
uždaviniai“ (COM(2016) 0288, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0288
[22]Norėdami susipažinti su interaktyvia Parlamento teisėkūros veiklos bendrosios skaitmeninės rinkos srityje
apžvalga, žr. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/542204/IPOL_ATA(2015)542204_EN.pdf
[23]Priimti tekstai, P7_TA(2012)0140.
[24]Priimti tekstai, P7_TA(2012)0468.
[25]Priimti tekstai, P7_TA(2012)0470.
[26]Priimti tekstai, P7_TA(2013)0327.
[27]Priimti tekstai, P8_TA(2016)0009.
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panaikinti nepagrįsto geografinio blokavimo praktiką, gerinti ES vartotojų prieigą prie prekių
ir paslaugų, užtikrinti tinkamą ir tvarią vartotojų apsaugą, neatsižvelgiant į tai, ar skaitmeninis
turinys perkamas internetu, ar ne, rasti novatoriškus sprendimus tarpvalstybiniam siuntų
pristatymui, siekiant pagerinti paslaugų kokybę ir sumažinti sąnaudas, pašalinti kliūtis MVĮ,
naujai įsteigtoms įmonėms ir verslą plėtojančioms įmonėms, taip pat išnaudoti galimybes,
kurių gali suteikti naujos IRT technologijos, pavyzdžiui, dideli duomenų rinkiniai, debesijos
kompiuterija, daiktų internetas ir trimatis spausdinimas. Parlamentas nurodė, kad reikėtų
išlaikyti inovacijoms palankią politiką, skirtą interneto platformoms (pavyzdžiui, paieškos
sistemos, programėlių parduotuvės), kuri sudarytų geresnes sąlygas patekimui į rinką, ir pritarė
E. privatumo direktyvos peržiūrai, siekiant užtikrinti jos nuostatų atitiktį naujoms ES duomenų
apsaugos taisyklėms.
Parlamentas kuria bendrąją skaitmeninę rinką vykdydamas intensyvią teisėkūros veiklą.
Naujausi teisės aktai apima: neutralumo garantijų nustatymą, tarptinklinio ryšio tarifų
mažinimą – tai lėmė tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimą 2017 m. birželio 15 d.[28], taip
pat direktyvos dėl priemonių sparčiojo elektroninio ryšio tinklų diegimo sąnaudoms mažinti[29],
reglamento dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo
paslaugų vidaus rinkoje[30] ir direktyvos dėl Europos kibernetinio saugumo taisyklių[31]
priėmimą. Duomenų apsaugos teisės aktų rinkinys[32], Reglamentas (ES) Nr. 2016/679 ir
Direktyva (ES) 2016/680 2016 m. gegužės 4 d. buvo paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame
leidinyje[33]. Šiuose teisės aktuose užtikrinta paprastesnė prieiga piliečiams prie jų pačių
duomenų ir prie informacijos apie duomenų tvarkymo būdus, teisė perkelti duomenis, paaiškinta
teisė „būti pamirštam“, taip pat užtikrinta teisė žinoti, kada jų duomenimis buvo neteisėtai
pasinaudota[34]. Reglamentas bus taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 d. Valstybės narės turės
perkelti direktyvą į nacionalinę teisę iki 2018 m. gegužės 6 d.[35] Parlamentas dabar atlieka
didžiulį teisėkūros darbą su pasiūlymais, kurie pateikti reaguojant į Skaitmeninės bendrosios
rinkos strategiją ir į Parlamento rezoliuciją dėl kuriamo Bendrosios skaitmeninės rinkos akto[36].
Iš Parlamento vykdomų mokslinių tyrimų matyti, kad bendroji skaitmeninė rinka gali sumažinti
Europos piliečių ir įmonių išlaidas ir jiems kylančias kliūtis[37] ir padėti Europos ekonomikai
tapti ekologiškesne[38] ir socialesne[39]. Europoje didelę dalį šio rinkos potencialo galima
įgyvendinti plėtojant e. vyriausybę ir susijusias paslaugas, pavyzdžiui, e. sveikatos paslaugas[40].
Neseniai atlikti tyrimai rodo, kad šiuo metu vykstantis „Brexit“ procesas lems didelį netikrumą
ir turės neigiamų pasekmių bendrajai rinkai ir Europos piliečių teisėms bendrojoje skaitmeninėje
[28]OL L 310, 2015 11 26, p. 1; OL C 261 E, 2013 9 10, p. 54.
[29]OL L 155, 2014 5 23, p. 1.
[30]OL L 257, 2014 8 28, p. 73.
[31]2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram
tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti.
[32]http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2012/0011/
COM_COM(2012)0011_LT.pdf
[33]http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=LT
[34]http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_lt.pdf
[35]http://ec.europa.eu/justice/data-protection/
[36]Priimti tekstai, P8_TA(2016)0009.
[37]IMCO komiteto užsakymu A teminio skyriaus ir organizacijos „London Economics“ atliktas tyrimas „Mažesnės
įmonių išlaidos ir kliūtys skaitmeninėje bendrojoje rinkoje“ (http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
STUD/2016/578966/IPOL_STU(2016)578966_EN.pdf).
[38]IMCO komiteto užsakymu A teminio skyriaus ir taikomųjų mokslinių tyrimų organizacijos TNO atliktas tyrimas
„Ilgesnis produktų gyvavimas“ (2016 m.).
[39]IMCO komiteto užsakymu A teminio skyriaus ir bendrovės „Optimity advisors“ atliktas tyrimas
„Socialinė ekonomika“ (2016 m.) (http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578969/
IPOL_STU(2016)578969_EN.pdf).
[40]IMCO komiteto užsakymu A teminio skyriaus ir tyrimų institutų WIK, RAND ir organizacijos TNO konsorciumo
atliktas tyrimas „Bendrosios skaitmeninės rinkos visuotinė plėtra“ (2013 m.) http://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/etudes/join/2013/507481/IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf
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rinkoje[41]. Parlamentas turės atlikti labai svarbų vaidmenį siekiant užtikrinti, kad šiame procese
nebūtų pamirštas demokratinis teisėtumas ir pagarba piliečių teisėms[42].
Mariusz Maciejewski
10/2018

[41]Repasi R., Proceedings of the Workshop on the consequences of Brexit , 2017 („Seminaro „Brexit“
pasekmių klausimais išvados“) (http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602052/
IPOL_STU(2017)602052_EN.pdf) ir Eeckhout P., The Consequences of Brexit for the Customs Union and
the Internal Market Acquis for Goods, 2017 („“Brexit“ pasekmės muitų sąjungai ir vidaus rinkos teisės
aktams, reglamentuojantiems prekes“) (http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/602053/
IPOL_BRI(2017)602053_EN.pdf).
[42]Stoll P.T., „The Role and Powers of the European Parliament in the Brexit Process, 2017“ („Europos Parlamento
vaidmuo ir įgaliojimai „Brexit“ procese“), http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/
IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
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