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EUROPOS SKAITMENINĖ DARBOTVARKĖ

Visuotinė, masinė ir sparti skaitmeninių paslaugų platformų plėtra bei diskusijos
apie viešųjų duomenų erdves ir tokias naujas technologijas, kaip dirbtinis intelektas,
veikia visas mūsų visuomenės gyvenimo sritis. Daugybė naujų būdų bendrauti,
apsipirkti ar gauti informacijos internete neatsiejami nuo mūsų kasdienybės ir
nuolat kinta. 2020–2030 m. Europos skaitmeninėje darbotvarkėje šie klausimai
keliami ypač daug dėmesio skiriant saugių skaitmeninių erdvių ir paslaugų
kūrimui, vienodoms sąlygoms skaitmeninėse rinkose, kuriose dominuoja stambios
platformos, ir Europos skaitmeninio suverenumo stiprinimui, sykiu prisidedant prie
Europos tikslo neutralizuoti poveikį klimatui iki 2050 m.

TEISINIS PAGRINDAS

Nors Sutartimis konkrečios nuostatos dėl informacinių ir ryšių technologijų (IRT)
nenumatytos, reikiamų veiksmų ES gali imtis įgyvendindama sektorinę ir horizontaliąją
politika tokiose srityse, kaip pramonė (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV)
173 straipsnis), konkurencija (SESV 101–109 straipsniai), prekyba (SESV 206–
207 straipsniai), transeuropiniai tinklai (TEN) (SESV 170–172 straipsniai), moksliniai
tyrimai ir technologijų plėtra bei kosmosas (SESV 179–190 straipsniai), energetika
(SESV 194 straipsnis), teisės aktų derinimas geresnio vidaus rinkos kūrimo ir veikimo
tikslais (SESV 114 straipsnis), laisvas prekių judėjimas (SESV 26 ir 28–37 straipsniai),
laisvas asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas (SESV 45–66 straipsniai), švietimas,
profesinis mokymas, jaunimas ir sportas (SESV 165–166 straipsniai) bei kultūra (SESV
167 straipsnis).

TIKSLAI

Įgyvendinant Lisabonos strategiją, 2010 m. paskelbtoje dešimtmetėje Europos
skaitmeninėje darbotvarkėje buvo pirmąsyk paminėta, kad nepaprastai svarbų
vaidmenį siekiant ES tikslų atlieka IRT. Skaitmeninė darbotvarkė buvo toliau plėtojama
pagal 2015 m. bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją. Joje apibrėžtos konkrečios
nuostatos, pagrįstos trimis ramsčiais, kuriais siekiama užtikrinti sąžiningą, atvirą ir
saugią skaitmeninę aplinką, t. y.: 1) suteikti vartotojams ir įmonėms geresnę prieigą
prie skaitmeninių prekių ir paslaugų visoje Europoje, 2) sudaryti tinkamas sąlygas
skaitmeniniams tinklams ir paslaugoms klestėti ir 3) maksimaliai didinti skaitmeninės
ekonomikos augimo potencialą.
2020-aisiais antrojoje penkiametėje skaitmeninėje strategijoje „Europos skaitmeninės
ateities kūrimas“ ypatingas dėmesys buvo teikiamas trims pagrindiniams tikslams:
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žmonėms parankioms technologijoms, teisingai ir konkurencingai ekonomikai bei
atvirai, demokratiškai ir tvariai visuomenei. 2021 m. buvo paskelbta ir dešimtmetė
strategija „Skaitmeninės politikos kelrodis. Europos skaitmeninio dešimtmečio vizija“,
kurioje konkrečiai apibrėžiami ES skaitmeninės srities užmojai iki 2030 m.

LAIMĖJIMAI

Pirmoji Europos skaitmeninė darbotvarkė: 2010–2020 m.
Pirmojoje skaitmeninėje darbotvarkėje ypatingas dėmesys buvo skiriamas geresnei
vartotojų ir įmonių prieigai prie skaitmeninių prekių ir paslaugų visoje Europoje,
nustatant pažangią ES naudotojų teisių ir vartotojų bei įmonių apsaugos sistemą, kuri
apėmė:
— žemesnes elektroninių ryšių paslaugų kainas (Reglamentas (ES) Nr. 531/2012)

ir tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimą 2017 m. birželio 14 d. (tarptinklinį ryšį
savo šalies kainomis);

— geresnį interneto ryšį visiems, t. y. visapusišką bazinio plačiajuosčio ryšio diegimą,
daugiausia plėtojant judrųjį ir palydovinį plačiajuostį ryšį, kad gigabitinis ryšys taptų
prieinamas visiems pagrindiniams socialinę ir ekonominę pažangą skatinantiems
subjektams;

— geresnę vartotojų apsaugą telekomunikacijų srityje, priimant teisės aktus dėl
privatumo (Direktyva 2009/136/EB) ir duomenų apsaugos (Direktyva 95/46/EB),
kurie buvo toliau tobulinami pagal naująją duomenų apsaugos reglamentavimo
sistemą (Reglamentą (ES) 2016/679 ir Direktyvą (ES) 2016/680).

Kad būtų sudarytos tinkamos visapusiško skaitmeninių tinklų ir paslaugų
vystymosi sąlygos, Europos Parlamentas ėmėsi stiprinti Europos elektroninių ryšių
reguliuotojų instituciją, kuri užtikrina nacionalinių reguliavimo institucijų ir Komisijos
bendradarbiavimą, skatina geriausią praktiką ir bendrų metodų taikymą bei siekia
derinti ryšių reguliavimą bendrojoje rinkoje (Reglamentas (ES) 2018/1971).
Strategijos tikslas buvo maksimalus skaitmeninės ekonomikos potencialo augimas
skatinant skaitmeninius įgūdžius ir našiąją kompiuteriją, pramonės ir paslaugų
skaitmenizaciją, dirbtinio intelekto (DI) vystymąsi bei viešųjų paslaugų modernizavimą.
Kad vartotojai galėtų naudotis vienoje ES valstybėje narėje įsigytomis internetinėmis
turinio paslaugomis ir tada, kai lankosi kitoje, buvo priimtos naujos geografinio
blokavimo (Reglamentas (ES) 2018/302) ir skaitmeninių paslaugų perkeliamumo
(Reglamentas (ES) 2017/1128) taisyklės.
Neskaitant pirmiau minėtų naujų duomenų apsaugos reglamentavimo sistemų
(Reglamentas (ES) 2016/679 ir Direktyva (ES) 2016/680), ES ėmėsi įvairių veiksmų
duomenų ekonomikos plėtrai skatinti, pvz., buvo priimti:
— Reglamentas dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo (Reglamentas (ES)

2018/1807), pagal kurį įmonės ir viešojo administravimo institucijos gali saugoti ir
tvarkyti ne asmens duomenis bet kurioje pasirinktoje vietoje;
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— Kibernetinio saugumo aktas (Reglamentas (ES) 2019/881), kuriuo sustiprinama
ES kibernetinio saugumo agentūra (ENISA) bei nustatoma prekių ir paslaugų
kibernetinio saugumo sertifikavimo sistema;

— Atvirųjų duomenų direktyva (Direktyva (ES) 2019/1024), kuria nustatomos bendros
taisyklės, taikytinos Europos rinkai, apimančiai valdžios saugomus duomenis.

Antroji Europos skaitmeninė darbotvarkė: 2020–2030 m.
Antrojoje skaitmeninėje darbotvarkėje pagrindinis dėmesys teko didžiuliams
pokyčiams, nulemtiems skaitmeninių technologijų, nepaprastai svarbiam skaitmeninių
paslaugų ir rinkų vaidmeniui bei naujiems ES technologiniams ir geopolitiniams
užmojams. Remdamasi dviem strateginiais komunikatais, – „Europos skaitmeninės
ateities formavimas“ ir „Europos skaitmeninis dešimtmetis“, – Komisija apibrėžė
konkrečius veiksmus, kurių ji imsis siekdama padėti kurti saugias ir patikimas
skaitmenines paslaugas bei rinkas. Be to, šio dešimtmečio prioritetai yra kvantinė
kompiuterija, blokų grandinės strategija ir blokų grandine grindžiama prekybos
politika, į žmogų orientuotas ir patikimas dirbtinis intelektas (DI), puslaidininkiai
(Europos lustų aktas), skaitmeninis suverenumas, kibernetinis saugumas, gigabitinis
junglumas, 5G ir 6G ryšys, Europos duomenų erdvių ir infrastruktūros plėtojimas bei
pasaulinių technologijoms skirtų standartų nustatymas. 2021 m. kovo 9 d. ES pasiūlė
skaitmeninės politikos kelrodį (COM(2021) 0118), kuris apima keturis skaitmeninės
politikos tikslus iki 2030 m.:
— įgūdžius: bent 80 proc. visų suaugusiųjų turėtų turėti pagrindinius skaitmeninius

įgūdžius, ES turėtų dirbi 20 mln. IRT specialistų, be to, šį darbą turėtų rinktis
daugiau moterų;

— verslo įmones: 75 proc. įmonių turėtų naudoti debesijos paslaugas, didžiuosius
duomenis ir DI. Per 90 proc. ES mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) turėtų pasiekti bent
bazinį skaitmeninio intensyvumo lygį, be to, ES turėtų dvigubai padidėti vienaragių
skaičius;

— infrastruktūrą: visuose ES namų ūkiuose turėtų veikti gigabitinis ryšys, o visose
gyvenamose vietovėse – 5G ryšys. Pažangiausių tvarių puslaidininkių gamyba
Europoje turėtų sudaryti 20 proc. pasaulinės gamybos. ES turėtų būti įdiegta
10 000 labai saugių neutralaus poveikio klimatui tinklo paribio mazgų, be to,
Europa turėtų turėti savo pirmąjį kvantinį kompiuterį;

— viešąsias paslaugas: visos svarbiausios viešosios paslaugos turėtų būti
prieinamos internetu. Visi piliečiai turi turėti prieigą prie savo elektroninių sveikatos
įrašų, o 80 proc. piliečių turėtų naudotis elektroninės tapatybės sprendimu.

Pagal Skaitmeninės Europos programą, – naują ES skaitmeninių technologijų
finansavimo programą, kuriai 2021–2027 m. laikotarpiu numatytas bendras 7,5 mlrd.
EUR dydžio biudžetas, – bus teikiamas strateginis finansavimas siekiant paremti
projektus penkiose, t. y. superkompiuterių, DI, kibernetinio saugumo, aukšto
lygio skaitmeninių įgūdžių ir plataus skaitmeninių technologijų naudojimo visuose
ekonomikos ir visuomenės sektoriuose užtikrinimo, srityse, be kita ko, pasitelkiant
skaitmeninių inovacijų centrus. Šį fondą papildys kitos ES programos, pvz.,
programa „Europos horizontas“, Europos infrastruktūros tinklų priemonės dalis, skirta
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skaitmeninei infrastruktūrai, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė
bei struktūrinių fondų priemonė. Ekonomikos gaivinimo po COVID-19 pandemijos
sąlygomis valstybės narės turi bent 20 proc. savo ekonomikos gaivinimo lėšų skirti savo
ekonomikos ir visuomenės skaitmenizacijos projektams (Reglamentas (ES) 2021/694).
Kaip pažymima 2020 m. vasario mėn. paskelbtoje Baltojoje knygoje dėl dirbtinio
intelekto, DI tenka nepaprastai svarbus vaidmuo, ir tikimasi daugialypės jo naudos
įvairiausiems visuomenės ir ekonomikos sektoriams. 2020 m. spalio mėn. Europos
Parlamentas priėmė tris teisės aktus dėl DI, apimančius etiką, civilinę atsakomybę ir
intelektinę nuosavybę, bei paprašė Komisijos parengti visapusišką ateities iššūkiams
parengtą Europos etikos principų teisinę sistemą DI, robotikos ir susijusioms
technologijoms kurti, diegti bei naudoti. 2021 m. balandžio 21 d. Europos Komisija
paskelbė pasiūlymą dėl naujojo Dirbtinio intelekto akto (COM(2021) 0206), kuriuo ES
teisėje įtvirtinama technologiškai neutrali DI sistemų apibrėžtis ir priimamas kitoks
taisyklių rinkinys, pritaikytas remiantis rizika pagrįstu metodu. 2022 m. balandžio 20 d.
buvo paskelbtas pranešimo dėl pasiūlymo projektas, kurį kartu parengė Vidaus rinkos
ir vartotojų apsaugos (IMCO) bei Piliečių teisių, teisingumo ir vidaus reiklų (LIBE)
komitetai.
Dalijimasis duomenimis yra antras pagrindinis Europos skaitmeninės darbotvarkės
ramstis. Siekdama diegti duomenimis grindžiamas inovacijas, ES ketina užtikrinti laisvo
duomenų srauto ir privatumo, patikimumo, saugos ir etikos standartų išsaugojimo
pusiausvyrą. Tai apima ne asmens duomenų naudojimo ir dalijimosi jais būdų paiešką,
siekiant vystyti naujas pelningas technologijas ir verslo modelius. Todėl 2020 m. vasario
mėn. kartu su Baltąja knyga dėl DI buvo paskelbta Europos duomenų strategija.
Jos pagrindas yra Europos duomenų valdymo aktas (Reglamentas (ES) 2022/868).
Šis aktas ES oficialiajame leidinyje buvo paskelbtas 2022 m. birželio 3 d., įsigaliojo
2022 m. birželio 23 d. ir bus taikomas nuo 2023 m. rugsėjo mėn. Remiantis juo,
siekiama didinti duomenų prieinamumo ir pakartotinio naudojimo bei pasitikėjimo
dalijimosi duomenimis mastą. Be to, 2022 m. vasario 23 d. Komisija paskelbė
pasiūlymą dėl suderintų sąžiningos prieigos prie duomenų ir jų naudojimo taisyklių
(Duomenų aktas). 2022 m. sausio 26 d. Komisija pasiūlė Europos deklaraciją dėl
skaitmeninių teisių principų, kuria siekiama skatinti į žmogų orientuotą skaitmeninę
pertvarką vadovaujantis Europos vertybėmis. Kalbant apskritai, duomenys laikomi
esminiu visuomenės pažangos, o konkrečiai – ekonomikos augimo, konkurencingumo,
inovacijų bei darbo vietų kūrimo ištekliumi. Europos duomenų erdvės sukūrimas yra
vienas iš Komisijos 2019–2025 m. prioritetų ir apims devynis sektorius: sveikatą,
aplinką, energetiką, žemės ūkį, judumą, finansus, gamybą, viešąjį administravimą
bei įgūdžius. Įgyvendindama savo planą „NextGenerationEU“, ES sudarys sąlygas
įgyvendinti Europos debesijos iniciatyvą, pagrįstą atvira, skaidria ir saugia skaitmenine
ekosistema GAIA-X, kurioje laisvas duomenų ir paslaugų srautas būtų prieinamas,
sutikrinamas ir juo būtų dalijamasi patikimoje aplinkoje. Dar vienas skaitmeninės
strategijos kertinis akmuo yra saugesnės ir atviresnės bendrosios skaitmeninės rinkos,
kurioje būtų saugomos pagrindinės vartotojų teisės ir sudaromos vienodos sąlygos
įmonėms, sukūrimas. Todėl 2020 m. gruodžio 15 d. Komisija pagal bendro sprendimo
procedūrą pateikė Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl Skaitmeninių paslaugų akto
dokumentų rinkinio. Jį sudaro dvi teisėkūros iniciatyvos – Skaitmeninių paslaugų
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aktas ir Skaitmeninių rinkų aktas, – kuriomis siekiama atnaujinti skaitmeninių paslaugų
reglamentavimo ES taisykles. Šiems dviem aktams įsigaliojus, įgyvendinant visoje
ES taikytinas suderintas naująsias taisykles bus baigta kurti bendroji skaitmeninė
rinka. Skaitmeninių paslaugų akte apibrėžtos aiškios tarpininkavimo paslaugų teikėjų,
visų pirma interneto platformų, pvz., socialinės žiniasklaidos tinklų ir prekyviečių,
atsakomybės ir atskaitomybės taisyklės. Dėl ypatingos rizikos, siejamos su labai didelių
interneto platformų platinamu neteisėtu ir žalingu turiniu, joms bus taikomi specialūs
įpareigojimai. Be to, Skaitmeninių paslaugų akte apibrėžiamos taisyklės, susijusios
su tuo, kokią veiklą ES galės vykdyti bendrovės, turinčios prieigos valdytojo statusą.
Reglamentas bus taikomas didžiosioms bendrovėms, teikiančioms vadinamąsias
pagrindines platformos paslaugas, su kuriomis labiausiai siejama nesąžininga praktika.
Tai apima tokias internetines tarpininkavimo paslaugas, kaip socialiniai tinklai,
paieškos sistemos, operacinės sistemos, internetinės reklamos paslaugos, debesijos
kompiuterijos ir dalijimosi vaizdo medžiaga paslaugos, kurios atitinka konkrečius
priskyrimo prieigos valdytojams kriterijus.
Pasitikėjimo internetine aplinka kūrimas nepaprastai svarbus socialiniam ir
ekonominiam vystymuisi, taigi yra dar vienas prioritetas. Reglamentas dėl elektroninės
atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje
(Reglamentas (ES) Nr. 910/2014) yra nepaprastai svarbus žingsnis į nuspėjamos
reglamentavimo aplinkos kūrimą, siekiant padėti piliečiams, įmonėms ir valdžios
institucijoms saugiai bei sklandžiai bendrauti elektroninėmis priemonėmis. Pagal
naująją darbotvarkę bus peržiūrėtas skaitmeninių paslaugų dokumentų rinkinys,
siekiant padidinti jo veiksmingumą, išplėsti jo taikymą įtraukiant ir privatųjį sektorių bei
skatinti juo naudotis.
Neskaitant nuoseklaus reglamentavimo visoje bendrojoje rinkoje, ES taip pat daug
dėmesio skiria savo piliečių švietimui skaitmeninių technologijų naudojimo srityje.
2021–2027 m. skaitmeninio švietimo veiksmų planas yra atnaujinta ES politikos
iniciatyva, kuria siekiama remti tvarų ir veiksmingą ES valstybių narių švietimo ir
mokymo sistemų pritaikymą prie skaitmeninio amžiaus reikmių. Kad būtų pasiekti šie
tikslai, veiksmų plane įvardytos dvi prioritetinės sritys: skatinimas plėtoti itin veiksmingą
skaitmeninio švietimo ekosistemą ir skaitmeninių įgūdžių bei kompetencijų stiprinimas
siekiant įgyvendinti skaitmeninę pertvarką.
2020 m. gruodžio mėn. komunikate (COM(2020) 0784) Komisija pateikė savo
veiksmų planą, kurio tikslas – paremti Europos žiniasklaidos ir audiovizualinio
sektoriaus gaivinimą ir pertvarką sprendžiant tokias įsisenėjusias problemas, kaip
rinkos susiskaidymas. Veiksmų plane taip pat pabrėžiama, kad ES ir valstybės narės
turi didinti nacionalinę paramą finansavimui, numatytam pagal patvirtintus nacionalinius
ekonomikos gaivinimo planus. Veiksmų plane minimas ardomasis pasaulinių interneto
platformų poveikis žiniasklaidos sektoriui ir būtinybė spręsti šių platformų hegemonijos
duomenų ir reklamos rinkose klausimą.
Nuo Žiniasklaidos bei garso ir vaizdo srities veiksmų plano, kuriuo siekiama padėti
sektoriui atsigauti ir kuo geriau pasinaudoti skaitmenine pertvarka, neatsiejamas
Europos demokratijos veiksmų planas. Pastaruoju sprendžiama ir padėties, susijusios
su žiniasklaidos laisve, blogėjimo problema, kadangi ne vienoje valstybėje narėje
vis dažniau skamba fiziniai ir internetiniai grasinimai susidoroti su žurnalistais.
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Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas (DESI) yra rodiklių, kuriais remiantis
stebima ES šalių skaitmeninė pažanga įgyvendinant ES bendrosios skaitmeninės
rinkos nuostatas, rinkinys. Naudojantis DESI, kasmet parengiami šalių profiliai, kuriais
remiantis valstybės narėms informuojamos apie prioritetinių veiksmų reikalaujančias
sritis. Naujieji rodikliai buvo pakoreguoti ir dabar apima su Ekonomikos gaivinimo ir
atsparumo didinimo priemone bei skaitmeninės politikos kelrodžiu susijusius aspektus.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamentas remia tvirtus ir pažangius su skaitmenine politika susijusius sprendimus
bei labai aktyviai dalyvauja priimant šios srities teisės aktus. Be to, padedant jam,
dėmesys skaitmeninės politikos klausimams skiriamas nuolat: rengiami pranešimai
savo iniciatyva, Komisijai teikiami klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu ir raštu,
atliekami tyrimai, organizuojami praktiniai seminarai, rengiamos nuomonės ir
rezoliucijos bei raginama labiau koordinuoti nacionalinius veiksmus, siekiant plėtoti
Europos masto paslaugas ir užtikrinti ES paramą moksliniams tyrimams ir plėtrai
skaitmeninėje srityje.
Parlamentas sistemingai stiprina šias garantijas priimdamas teisės aktus. Jis
vadovauja darbui, kurio tikslas – šalinti kliūtis bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ir
modernizuoti ES politiką, susijusią su šiandienos skaitmeniniais ir duomenų produktais
bei paslaugomis, siekiant maksimalios Europos paslaugų sektorių skaitmenizacijos,
atveriančios naujas užimtumo galimybes. Parlamento siekiai apima tarpvalstybinės
prekybos plėtrą, skaitmeninių sutarčių taisyklių derinimą, įperkamų tarpvalstybinių
siuntų pristatymo paslaugų užtikrinimą, laisvą ne asmens duomenų srautą ir
paprastesnių PVM deklaravimo procedūrų įgyvendinimą. Ypatingą dėmesį jis skiria
ES piliečių skaitmeninio privatumo užtikrinimui ir aukšto lygio vartotojų apsaugos
palaikymui bei pritaikymui.
Savo 2019 m. kovo 12 d. rezoliucijoje Parlamentas ragino Komisiją „įvertinti poreikį
toliau plėsti TIS direktyvos taikymo sritį, į ją įtraukiant kitus svarbius sektorius bei
paslaugas, nepatenkančius į konkretiems sektoriams skirtų teisės aktų taikymo sritį“,
ir reaguoti į stiprėjančias grėsmes, kurias kelia skaitmenizacija. Šias pastangas turėtų
papildyti griežtesnė bendra kibernetinio saugumo politika, kuri apimtų bendrą Europos
platformą ir didesnį ENISA vaidmenį. Vadovaujantis peržiūrėta Tinklų ir informacinių
sistemų saugumo (TIS 2) direktyva, kuri pakeis ankstesniąją (ES 2016/1148), daugiau
subjektų ir sektorių bus realiai įpareigoti imtis priemonių, kad Europoje būtų sustiprintas
kibernetinio saugumo lygis. Parlamente dokumentą atidavus nagrinėti Pramonės,
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui, 2021 m. spalio 28 d. jis priėmė pranešimą.
2022 m. gegužės 13 d. teisėkūros institucijos pasiekė politinį susitarimą dėl pasiūlymo.
Dabar Parlamentas ir Taryba turi jį priimti.
Galutinis balsavimas dėl Skaitmeninių paslaugų akto ir Skaitmeninių rinkų akto įvyko
per 2022 m. liepos 5 d. plenarinį posėdį. Skaitmeninių rinkų aktas buvo priimtas
2022 m. liepos 18 d., kai Parlamento pozicijai pritarė Taryba. Aktą pasirašius
Europos Parlamento pirmininkei ir Tarybos pirmininkui, jis bus paskelbtas Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje ir po šešių mėnesių bus pradėtas taikyti. Tikimasi,
kad Parlamento pozicijai dėl Skaitmeninių paslaugų akto Taryba pritars 2022 m.
rugsėjo mėn. Vykstant Parlamento darbui skaitmeninės pertvarkos srityje, jam nuolat
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talkina jo Ekonomikos, mokslo politikos ir gyvenimo kokybės teminis skyrius: jis
atliko keletą tyrimų ir surengė praktinį seminarą[1], kuriuose ypatingas dėmesys
buvo teikiamas dabartiniams uždaviniams ir galimybėms. Ryšium su Skaitmeninių
paslaugų ir Skaitmeninių rinkų aktais viename iš tyrimų[2] buvo konkrečiai gilinamasi
į tikslinės reklamos poveikį vartotojams ir reklamos rinkai. Daugiau akademinių ir su
rinka susijusių įžvalgų atskleidė praktinis seminaras[3], kurio metu buvo nagrinėjamos
dabartinių pasiūlymų pasekmės ir trūkumai, bei klausymas, kuriame dalyvavusi
platformos „Facebook“ informatorė Frances Haugen paviešino kai kuriuos netinkamos
technologijų milžinių praktikos atvejus. 2022 m. vasario mėn. Parlamento Ekonomikos,
mokslo politikos ir gyvenimo kokybės teminis skyrius paskelbė ir tyrimą[4] nuomonės
formuotojų poveikio reklamai ir vartotojų apsaugai bendrojoje rinkoje klausimu.
Jame gilinamasi į tai, kokiu mastu nuomonės formuotojai atsakingi už klaidinančios
informacijos sklaidą ir nesaugių produktų reklamą. Dar viename artėjančiame tyrime
bus analizuojama, kaip naujos technologijos galėtų būti naudojamos produktų saugai
didinti ir, savo ruožtu, vartotojų apsaugai stiprinti. Tikėtina, kad šių tyrimų įžvalgos turės
įtakos būsimiems su šiuo klausimu susijusiems teisės aktams, kurie bus svarstomi
antrojoje Parlamento kadencijos pusėje.
2022 m. kovo mėn. IMCO ir LIBE komitetai surengė viešąjį klausymą DI klausimais.
Jo tikslas buvo aptarti svarbiausius klausimus, susijusius su Komisijos pasiūlymu dėl
DI (COM(2021) 0206).

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022
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