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PASIŪLYMAI 

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 

energetikos komitetą ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į savo pasiūlymą dėl 

rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. pabrėžia, kad tvaraus ekonomikos augimo Europoje galima pasiekti tik didinant darbo 

našumą ir plėtojant sektorius, pasižyminčius aukšta pridėtine verte; taigi pritaria visoms 

Komisijos pastangoms remiant perėjimą prie skaitmeninės ekonomikos; 

2. pažymi, kad norint pasiekti Europos regionų ekonominę konvergenciją, reikia iš esmės 

sumažinti skaitmeninę atskirtį ir užtikrinti prieigą prie interneto visiems Europos Sąjungos 

piliečiams ir įmonėms; ragina privatųjį ir viešąjį sektorius toliau investuoti į 

infrastruktūrą; teigiamai vertina numatytus Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) 

veiksmus šioje srityje; 

3. pažymi, kad, siekiant skaitmeninės ekonomikos klestėjimo reikia suteikti naujoms ir jau 

veikiančioms įmonėms geresnių galimybių gauti finansavimą; teigiamai vertina Komisijos 

darbą kapitalo rinkų sąjungos srityje; ragina toliau derinti teisės aktus, pvz., sutelktinio 

finansavimo ir skaitmeninių valiutų srityse; 

4. mano, kad norint sukurti tikrą Europos bendrąją rinką ir užkirsti kelią mokesčių vengimo 

praktikai, kuria, kaip parodo naujausi tyrimai, naudojasi kelios skaitmeninės platformos, 

reikalinga tarpvalstybinė apmokestinimo sistema; prašo Komisiją pritarti tam, kad 

tarptautinėms bendrovėms taikoma viešųjų ataskaitų dėl mokesčių teikimo pagal atskiras 

šalis tvarka būtų išplėsta ir apimtų visus sektorius; 

5. pritaria Komisijos sprendimui peržiūrėti interneto platformas; ragina Komisiją sukurti 

teisinę sistemą, užtikrinančią naujoviškų idėjų plėtojimą, darbo standartų apsaugą ir 

atitiktį galiojančioms fiskalinėms taisyklėms; 

6. mano, kad norint plėtoti Europos skaitmeninę ekonomiką reikalingas pakankamas 

konkurencijos lygis ir paslaugų teikėjų daugetas, taip pat pabrėžia, kad dėl tinklo poveikio 

sudaromos sąlygos pusiau monopolistinei padėčiai atsirasti; remia Komisijos pastangas 

piktnaudžiavimų prevencijos ir baudimo už juos srityje; ragina Komisiją panaikinti kliūtis 

tuose skaitmeninės ekonomikos sektoriuose, kuriuose pagal Komisijos konkurencijos 

standartus dominuoja vos keli veikėjai; pritaria sąveikumą ir perkeliamumą skatinantiems 

veiksmams visuose skaitmeniniuose sektoriuose kaip dar vienai rinkų atvėrimo 

konkurencijai priemonei. 

 


