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1. ĮŽANGA 

1.1. Bendrosios rinkos aktas 

Europos piliečiai ir verslo įmonės kasdien naudojasi bendrosios rinkos teikiamomis 
galimybėmis. Siekdamos užtikrinti sklandų rinkos veikimą, valstybių narių 
administravimo institucijos turi glaudžiai bendradarbiauti – teikti savitarpio paramą 
ir keistis informacija. Bendrosios rinkos nauda bus užtikrinta tik jei ES teisė bus 
tinkamai taikoma ir jei bus laikomasi ja nustatytų teisių. Siekiant sukurti bendrąją 
rinką be sienų, labai svarbu užtikrinti administracinį valstybių narių 
bendradarbiavimą. 

2010 m. spalio 27 d. priimtame Komunikate „Kuriamas Bendrosios rinkos aktas“1 
Komisija tarp kitų 50 pasiūlymų paskelbė ketinanti pateikti Vidaus rinkos 
informacinės sistemos (VRI) plėtros strategiją, kuria bus siekiama sukurti Europos 
administravimo institucijų elektroninį komunikavimo tinklą. VRI plėtra – vienas iš 
svarbiausių būdų siekti geresnio bendrosios rinkos valdymo, nes tai palengvina 
veiksmingą kasdienį tarpvalstybinį visų lygmenų nacionalinių valdžios institucijų 
bendradarbiavimą. 

1.2. Sąlygų administraciniam bendradarbiavimui bendrojoje rinkoje sudarymas 

Po 2004 m. plėtros prie ES prisijungė dešimt naujų valstybių narių, oficialiųjų kalbų 
sąrašą papildė devynios naujos kalbos ir smarkiai išaugo administruotinų dvišalių 
santykių skaičius. Tapo akivaizdu, kad administracinis bendradarbiavimas bus 
veiksmingas tik jei bus taikoma šiuolaikiška daugiakalbė informacinė sistema2. 
Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis Europos Komisija parengė Vidaus 
rinkos informacinę sistemą, kad paremtų administravimo institucijų pastangas 
vykdyti jų savitarpio paramos įsipareigojimus. 

VRI pradėta diegti 2008 m. vasario mėn. siekiant paremti persvarstytą Direktyvą dėl 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo (2005/36/EB), o nuo 2009 m. gruodžio mėn. 
valstybės narės teisiškai privalo VRI naudoti vykdydamos informacijos mainų 
įpareigojimus, nustatytus Paslaugų direktyva (2006/123/EB) ir 2009 m. spalio 2 d. 
Komisijos sprendimu 2009/739/EB, kuriuo nustatomos valstybių narių informacijos 
mainų elektroniniu būdu praktinės priemonės pagal Paslaugų direktyvos VI skyrių. 
Šiuo metu VRI registruota daugiau kaip 5 700 kompetentingų institucijų ir 11 000 
naudotojų. 

VRI – tai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis Komisijos sukurta saugi 
įvairioms sritims naudojama daugiakalbė internetinė elektroninė prietaika. 30 EEE 
valstybių narių nacionalinėms, regioninėms ir vietos institucijoms VRI suteikia 

                                                 
1 Komisijos komunikatas „Kuriamas Bendrosios rinkos aktas. Siekiant labai konkurencingos socialinės 

rinkos ekonomikos 50 pasiūlymų, kaip pagerinti bendrą darbą, verslą ir prekybą“, COM(2010) 608, 
2010 10 27. 

2 2003 m. lapkričio 18 d. surengtame valstybių narių generalinių direktorių Vidaus rinkos patariamojo 
komiteto posėdyje buvo padaryta tokia praktinė išvada: „Pirmininkas pažymėjo, jog pasiektas 
susitarimas, kad būtina plėtoti informacinę sistemą, siekiant gerinti vidaus rinkos informacijos mainus 
ir valdymą, atsižvelgiant į tai, kad tokia sistema būtina siekiant paremti aktyvesnį bendradarbiavimą, 
kuris bus būtinas išplėstoje bendrojoje rinkoje.“ 



LT 4   LT 

galimybę greitai ir lengvai susisiekti su kolegomis kitose šalyse. Naudodamiesi VRI 
naudotojai gali i) kitoje šalyje rasti tinkamas institucijas susisiekti, ii) bendrauti su 
jomis naudodami iš anksto išverstus standartinių klausimų ir atsakymų rinkinius ir 
iii) stebėti informacijos prašymo būklės kaitą naudodami sekimo priemonę. VRI 
sumanyta kaip lanksti sistema, kuri gali būti lengvai pritaikyta įvairioms bendrosios 
rinkos teisės aktų sritims, kurioms numatytos administracinio bendradarbiavimo 
nuostatos (daugiau informacijos pateikiama pridedamo Komisijos tarnybų darbinio 
dokumento I skirsnyje). 

VRI pagrįsta siekiu pakeisti didelį kiekį dvišalių santykių ir susieti ES valstybes 
narės per vieną bendrą sąsają – VRI tinklą. 

Vienas iš svarbiausių VRI privalumų – galimybė įveikti pagrindines 
bendradarbiavimo kliūtis, tokias kaip nežinojimas, su kuo susisiekti, kalbos barjerai, 
skirtingos administracinės ir darbo tradicijos, taip pat nustatytos bendradarbiavimo 
tvarkos nebuvimas. Kuriant sistemą dalyvavo valstybės narės, todėl VRI nustatyti 
vienodi darbo metodai, kuriais sutinka vadovautis kiekviena ES šalis. 

Be to, taikant VRI užtikrinamas jos organizacinės struktūros lankstumas kiekvienoje 
valstybėje narėje. Kadangi VRI tinklo struktūra decentralizuota, kiekviena 
dalyvaujanti šalis privalo paskirti nacionalinį VRI koordinatorių (NVRIK), atsakingą 
už bendrą VRI projektų koordinavimą. Valstybės narės gali paskirti papildomus 
regioninius koordinatorius arba koordinatorius atskiroms VRI teisės aktų sritims. 

1.3. Visapusiškas VRI galimybių išnaudojimas 

Vis dar esama daug neišnaudotų galimybių dviejose srityse, kurioms taikoma VRI 
(paslaugos ir profesinė kvalifikacija). Daugiau informacijos apie tęstines pastangas 
šioje veiklos srityje galima rasti VRI metinėje ataskaitoje3. Šiame komunikate 
dėmesys sutelktas į tai, kaip VRI gali padėti iš esmės pakeisti tarpvalstybinį 
administracinį bendradarbiavimą vidaus rinkoje ir pritaikyti jį prie XXI a. 
reikalavimų ir ES piliečių ir įmonių lūkesčių. Visų pirma, tai susiję su galimybe 1) į 
VRI įtraukti naujas politikos sritis, 2) kurti naujas funkcijas, 3) susieti VRI su 
kitomis IT sistemomis ir 4) esamomis VRI funkcijomis naudotis naujoms reikmėms. 
Tuo būdu VRI gali tapti lanksčių administracinio bendradarbiavimo priemonių 
rinkiniu, kuris padėtų gerinti vidaus rinkos valdymą. Jei kurioje nors teisės aktų 
srityje administracinio bendradarbiavimo reikmėms skirtos informacinės sistemos 
nėra, geriau naudoti VRI, nei kurti naują sistemą. 

a) Didesnis rentabilumas 

Didesnis viešųjų paslaugų teikimo efektyvumas – vienas iš svarbiausių prioritetų, 
atsižvelgiant į tai, kad vis aktyviau reikalaujama mažinti viešąsias išlaidas ir biudžeto 
deficitus. Akivaizdu, kad pritaikyti daugkartinio naudojimo sistemą pigiau, nei iš 
naujo kurti elektroninių informacijos mainų priemonę (daugiau informacijos 
pateikiama pridedamo Komisijos tarnybų darbinio dokumento II skirsnyje). Be to, 
vienas bendras tinklas leidžia užtikrinti masto ekonomiją, nes priežiūros, paramos 
naudotojams, mokymo ir informavimo veikla vykdoma bendrai. 

                                                 
3 (VRI metinė ataskaita pateikiama interneto svetainės puslapyje http://ec.europa.eu/imi-net) 

http://ec.europa.eu/imi-net
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b) Patogiau naudotojams 

Be to, VRI naudojimas įvairiose srityse yra labai naudingas kompetentingoms 
institucijoms. Keliose vidaus rinkos politikos srityse kompetentingų institucijų 
darbuotojams nereikia naudoti skirtingų informacinių sistemų. Jiems reikia išmokti 
naudoti tik vieną naują IT priemonę, savo informaciją ryšiams reikia atnaujinti tik 
vienoje vietoje ir visus informacijos mainus su kitų šalių institucijomis galima sekti 
ir stebėti viename portale. Kuo daugiau kasdienio darbo galima gali atlikti per VRI, 
tuo VRI jiems tampa naudingesnė, nes kai bet kuri sistema naudojama retai, 
užmirštami naudotojų vardai ir slaptažodžiai, be to, tampa nelabai aišku, kaip jos 
turėtų būti naudojamos. 

c) Spartesni ir labiau nuspėjami sprendimai 

Naujos informacinės sistemos kūrimas atsižvelgiant į administracinio 
bendradarbiavimo poreikius – paprastai ilgas ir nenuspėjamas procesas. Vėlavimas ir 
netikėtos nesėkmės kuriant IT yra gana dažni. Galiojančią sistemą naudojant 
įvairiose srityse bus užtikrinti spartesni ir labiau nuspėjami sprendimai, nes jie 
pagrįsti išbandyta ir patikrinta technologija. 

d) Didesnis saugumas 

Naudojant VRI užtikrinama interneto aplinka, kurios saugumo ir duomenų apsaugos 
priemonių, įskaitant tikslo apribojimą ir prieigos kontrolę, patikimumas patvirtintas 
praktiškai. Be to, rengiantis diegti galutiniams naudotojams skirtus modulius, 
įskaitant organizacinės struktūros parengimą, registraciją, mokymus ir paramą 
naudotojams, Komisija ir valstybės narės sukaupė vertingos praktinės patirties. 

e) Maži bandomųjų projektų vykdymo poreikiai 

Paskutinis svarbus jau parengtos sistemos privalumas yra tai, kad ji suteikia 
galimybę praktiškai išbandyti siūlomo sprendimo tinkamumą, todėl laiko ir išteklių 
nereikia investuoti į prototipą, kuris vėliau galbūt nebebūtų naudojamas. Net kai 
suinteresuotosios šalys sutaria, kad tam tikrose srityse IT priemonė būtina, poreikiai, 
susiję su koncepcijos pagrįstumo įvertinimo projekto įgyvendinimu, palyginti 
nedideli. Toks projektas gali būti parengtas neišlaidaujant IT kūrimui, nes 
naudojamos jau turimos sistemos galimybės. 

2. TOLESNIO APRĖPTIES PLĖTIMO STRATEGIJA 

Nors VRI taikymo naujose politikos srityse nauda akivaizdi, labai svarbu, kad 
būsima plėtra būtų vykdoma darniai ir tvarkingai. Todėl verta apžvelgti VRI tikslus 
ir įvertinti, kokių veiksmų reikia imtis norint pasiekti šiuos tikslus. 

2.1. Pagrindiniai VRI principai 

Prieš toliau plėtojant sistemą reikėtų atsižvelgti į toliau išvardytus pagrindinius VRI 
principus. 

a) Naudojimas įvairiose srityse 
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VRI paskirtis – padėti valstybėms narėms mažiausiomis sąnaudomis veiksmingai ir 
našiai vykdyti savitarpio paramos įsipareigojimus, kiekvienam atskiram teisės aktui 
nekuriant atskiros informacinės sistemos. Kai tos pačios institucijos yra atsakingos 
už įvairias vidaus rinkos teisės aktų sritis, turėtų būti siekiama, kad joms nereiktų 
taikyti skirtingų administracinio bendradarbiavimo IT sistemų. 

b) Organizacinis lankstumas 

VRI sukurta taip, kad ją būtų lengva pritaikyti organizacijos reikmėms. Ji yra lanksti 
ir lengvai pritaikoma prie Europos administracinių sistemų ir kultūros įvairovės. Kad 
galėtų keistis informacija, naudotojai neprivalo turėti išankstinių žinių apie kitų 
valstybių narių administracinę hierarchiją. 

c) Paprastos suderintos procedūros 

VRI padeda mažinti administracinę naštą ir suteikia galimybę įgyvendinti politiką, 
kurią priešingu atveju būtų sudėtinga įgyvendinti dėl to, kad esama įvairių skirtingų 
nacionalinių administracinių procedūrų. Tai pasiekiama susitariant taikyti paprastas 
standartines bendradarbiavimo procedūras. 

d) Daugiakalbystė 

Daugiakalbystė – labai svarbus 22 oficialiosiomis ES kalbomis teikiamos VRI 
paslaugos elementas. Šalia iš anksto išverstų klausimų ir atsakymų rinkinių, kurie 
parengti vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, naudotojai gali laisva forma pateikti 
papildomos informacijos, pastabų ir dokumentų. Kad naudotojams būtų lengviau 
suprasti šią informaciją, VRI pateikiama interneto nuoroda į Komisijos mašininio 
vertimo priemonę ECMT4. Šiuo metu vietoj ECMT kuriama sistema suteiks 
galimybę taikyti daugiau kalbų porų. Ją rengiant VRI naudojama nuo pradinių etapų 
kaip bandomoji naudotojų sistema. 

e) Patogumas naudotojams 

VRI sumanyta kaip naudotojams patogi ir lengvai suprantama sistema, kuria paprasta 
išmokti naudotis (vadovaujantis principu, taikomu oro susisiekimo bilietų 
rezervavimo ir pirkimo internetu sistemose). Šiuo metu vykdant IT plėtrą patogumas 
naudotojams didinamas remiantis naudotojų atsiliepimais. 

f) Duomenų apsauga  

VRI grindžiama privatumo užtikrinimo kūrimo etape principu, kai privatumo ir 
duomenų apsaugos priemonės sistemoje numatytos iš pat pradžios, o ne diegiamos 
vėliau. Todėl naudojant VRI užtikrinama aukšto lygio techninė ir procedūrinė 
duomenų apsauga.  

g) Naudotojams nesusidaro jokių IT sąnaudų 

Darbui su VRI reikėtų tik asmeninio kompiuterio su interneto prieiga. Specialios 
programinės ar aparatinės įrangos įsidiegti nereikia. 

                                                 
4 2010 m. gruodžio 16 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimu byloje T-19/07 ECMT 

naudojimas sustabdytas. 
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2.2. Aprėpties plėtimo kriterijai 

Tebevykstančių diskusijų dėl Bendrosios rinkos akto rezultatai ir strategijos „Europa 
2020“ tikslai, taip pat metine augimo apžvalga5 pagrįsto Europos semestro išvados 
padės nustatyti, kuriose naujose srityse VRI bus pradėta taikyti pirmiausiai.  

Techniniu požiūriu neribojamas naujų sričių, kurios gali būti įtrauktos į VRI, naujų 
funkcijų, kurias galima sukurti, taip pat saitų į esamas IT priemones skaičius. Tačiau 
plėtimas varžomas dėl tam tikrų organizacinių veiksnių. Būtina toliau planuoti plėtrą 
ir išsaugoti sistemos poreikių koncepcinę darną. Todėl toliau išvardyti kriterijai 
galėtų padėti pasirinkti ir nurodyti sritis, kuriose VRI bus pradėta taikyti pirmiausiai: 

(1) pageidautina, kad naujos naudotojų grupės būtų susietos su esamomis 
naudotojų grupėmis ar iš dalies su jomis sutaptų, kad daliai naudotojų VRI 
aprėpties plėtimas suteiktų daugiafunkcę priemonę; 

(2) visų pirma reikėtų įtraukti sritis, kuriose galima naudoti esamas funkcijas ir 
nereikia imtis jokių papildomų IT plėtros veiksmų; 

(3) jei norint įtraukti naują teisės sritį ar esamose srityse padėti vykdyti naujas 
užduotis tenka kurti naujas funkcijas, tai turėtų būti daroma pagal bendrąjį 
principą, kad naująjį modulį būtų galima lengvai pritaikyti kitoms naudotojų 
grupėms (atsisakoma vienafunkcės plėtros); 

(4) bet kokios būtinos tolesnės plėtros sąnaudos turėtų būti pagrįstos atsižvelgiant į 
numatomą pridėtinę vertę, susijusią su VRI taikymu naujoms ar esamoms 
naudotojų grupėms, ES teisės aktų įgyvendinimu ir nauda piliečiams ir 
įmonėms; 

(5) dėl to, kad įtraukiamos naujos sritys, funkcijos ar saitai į kitas priemones, 
sistema naudotojams neturėtų tapti sudėtingesnė. 

Jei esama poreikio VRI naudoti politikos sritims ir tikslams, kurie nesuderinami su 
šiais kriterijais, ir jei negalima tikėtis, kad bus pasiekta sąveika su esamomis 
naudotojų bendruomenėmis, būtina išnagrinėti galimybę programinę įrangą kurti jos 
nesiejant su VRI. 

2.3. Galimos naujos funkcijos 

Naudotojams suteikiama galimybė naudotis įvairiomis VRI funkcijomis: 

(1) dvišalis saugus dviejų kompetentingų institucijų keitimasis duomenimis, 
susijęs su atskirais atvejais, kai gali tekti keistis asmens duomenimis; 

(2) perspėjimo mechanizmas, kuris kompetentingoms institucijoms suteikia 
galimybę įspėti kitas valstybes nares apie rimtą pavojų, kurį tinkamam ir 
saugiam bendrosios rinkos veikimui sukelia ūkio subjektas; 

(3) institucijos valdymo modulis, kurį taikant valstybėms narėms suteikiama 
galimybė kompetentingas institucijas registruoti kaip VRI naudotojus, joms 

                                                 
5 COM(2011) 11, 2011 m. sausio 12 d. 
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skirti užduotis su nacionaline administracine struktūra suderinamu būdu ir 
atnaujinti institucijos duomenis; 

(4) nacionalinių registrų, kuriuose valstybės narės talpina informaciją apie turinį, 
prisijungimo sąlygas ir duomenis ryšiams ir kuriuose pateikiami tiesioginiai 
saitai į internete skelbiamus registrus, daugiakalbis paieškos katalogas 
(2011 m. vasario mėn. duomenimis). 

Atlikus papildomą įvairių kitų teisės sričių, kuriose esama administracinio 
bendradarbiavimo poreikių, tyrimą nustatyta, kad siekiant per VRI teikti išsamų 
paslaugų rinkinį, bus reikalinga: 

(1) pranešimų teikimo procedūras palengvinanti bendra darbo srauto sistema 
(minėtini pavyzdžiai – paslaugos, intelektinės nuosavybės teisių apsaugos 
užtikrinimas; elektroninė prekyba, KIPVPS6); 

(2) informacijos, kuria pasikeista ir kurioje nėra konfidencialių ar asmens 
duomenų, paieškos duomenų bazė; 

(3) techninė priemonė7, kuria valstybių narių administracinio bendradarbiavimo 
reikmėms prireikus gali naudotis esami tinklai, kad piliečiai, įmonės ir 
organizacijos, siekdami pateikti informaciją ir gauti duomenis, galėtų palaikyti 
ryšius su kompetentingomis institucijomis;  

(4) turinio jungimo sistema, kurią taikant suteikiama galimybė kitose sistemose ir 
interneto svetainėse (pvz., Your Europe) daug kartų naudoti dalį duomenų, 
tokių kaip kompetentingų institucijų duomenys ryšiams. 

Daugiau informacijos pateikiama prie šio komunikato pridedamo Komisijos tarnybų 
darbinio dokumento III skirsnyje. 

2.4. Galimos naujos politikos sritys 

Komisijos tarnybos neseniai ištyrė keletą politikos sričių, kuriose VRI padėtų gerinti 
vidaus rinkos teisės aktų įgyvendinimą. Valstybės narės taip pat pasiūlė sąrašą 
politikos sričių, kuriose, jų manymu, taip pat būtų pravartu naudoti VRI kaip 
keitimosi informacija priemonę (žr. pridedamo Komisijos tarnybų darbinio 
dokumento IV skirsnį). Šis sąrašas orientacinis ir laikinas; būtina toliau nagrinėti, ar 
VRI galėtų padėti pagerinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą šiose srityse, o jei 
galėtų, tai kaip. 

2.5. Sąveika su esamomis IT priemonėmis ir sistemomis 

Kitas galimas nagrinėtinas variantas – panaudoti VRI, kad būtų papildytos esamų IT 
sistemų funkcijos, ir atvirkščiai. Pirmame etape būtų naudinga kurti bendrą tapatumo 
nustatymo sistemą, taikytiną įvairioms priemonėms, kurias šiuo metu visoje Europos 

                                                 
6 Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai. 
7 Naudojant tokią priemonę bus vengiama dubliavimosi su esamais e. valdžios portalais, tokiais kaip 

Paslaugų direktyvos kontaktiniai centrai, ir e. valdžios projektais, tokiais kaip SPOCS (Nesudėtingos 
internetinės tarpvalstybinių paslaugų procedūros), PEPPOL (Europos e. viešieji pirkimai internetu), 
vietoj to siekiant pakartotinai naudoti esamas priemones ir, kai įmanoma, užtikrinti sąveiką. 
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Sąjungoje naudoja viešojo administravimo institucijos. Tai labai palengvintų VRI 
naudotojų gyvenimą, nes prie skirtingų Komisijos sistemų jie galėtų prisijungti 
naudodamiesi tuo pačiu naudotojo vardu ir slaptažodžiu. Viena iš tokių priemonių – 
Europos Komisijos tapatumo nustatymo sistema (ECAS), kuri naudojama vis 
didesniam skaičiui IT priemonių, įskaitant Europos e. teisingumo portalą ir 
CIRCABC8. 

Kitu lygmeniu sąveiką galima pasiekti užtikrinant sąsajas su esamomis sistemomis, 
kurias taiko tos pačios naudotojų grupės, pavyzdžiui, su Reglamentuojamų profesijų 
duomenų baze, į kurią valstybės narės įtraukia profesijų, kurios reglamentuojamos 
nacionaliniu lygmeniu, sąrašus ir kompetentingų institucijų duomenis ryšiams. Todėl 
esama dalinio sutapimo su VRI funkcijomis ir dubliuojamas darbas, todėl šį klausimą 
reikėtų išspręsti. 

Pavyzdys srities, kurioje turėtų būti apsvarstyta galimybė ieškoti papildomų 
sprendimų, – tai bendrovių teisė; šioje srityje turėtų būti kuriami Europos verslo 
registrų geresnio bendradarbiavimo metodai, remiantis darbu, jau atliktu 
įgyvendinant Europos verslo registro ir BRITE9 projektus. Taip pat atrodo, kad 
galimas ryšys tarp VRI ir e. Certis10 duomenų bazės, kurioje pateikiami 
tarpvalstybiniam viešajam pirkimui naudojamų nacionalinių sertifikatų šablonai. 

Galimybė papildyti VRI patikimos keitimosi informacija platformos projektu (ISA 
darbo programos eTrustExchange iniciatyva) – tai dar viena sritis, kurią reikėtų 
nagrinėti. Šiuo metu naudojant VRI remiamas galutinių naudotojų keitimasis 
duomenimis ir informacija. Be to, eTrustExchange valstybėms narėms galėtų suteikti 
galimybę saugiai keistis informacija tarp esamų sistemų ir VRI. 

2.6. Esamų funkcijų naudojimas kitoms reikmėms 

Visų lygmenų valdžios institucijų patirtis įgyvendinant ES teisę galėtų būti svarbus 
grįžtamosios informacijos šaltinis siekiant palengvinti ES teisės įgyvendinimą. 
Susitarus su valstybėmis narėmis ir glaudžiai su jomis bendradarbiaujant, dabartinis 
daugiau kaip 5 700 į VRI įtrauktų kompetentingų institucijų ir jų e. pašto adresų 
sąrašas kartu su IPF11 internetine apklausų rengimo programa galėtų būti naudojamas 
kaip būdas prisidėti prie poveikio ir politikos vertinimo. 

VRI naudotojai išreiškė susidomėjimą bendruoju keitimusi informacija, kuris būtų 
pagrįstas ne konkrečiu teisės aktu; keičiantis informacija būtų pateikiami bendro 

                                                 
8 CIRCABS (Administravimo įstaigoms, įmonėms ir piliečiams skirtas komunikacijos ir informacijos 

išteklių centras) yra naudojamas siekiant kurti bendradarbiavimo erdves, kuriose naudotojų 
bendruomenės naudodamosi internetu galėtų drauge dirbti ir keistis informacija bei ištekliais. 

9 Visos Europos verslo registrų sąveika. 
10 e. CERTIS – Europos Komisijos informacinė sistema, kuria naudodamiesi naudotojai gali rasti 

skirtingus sertifikatus ir liudijimus, kurių dažnai prašoma atliekant įvairias viešojo pirkimo procedūras 
visoje Europos ekonominėje erdvėje. 

11 IPF (interaktyvus politikos formavimas) valstybių narių administravimo institucijoms ir ES 
institucijoms suteikia galimybę geriau suprasti piliečių ir įmonių poreikius. Ši sistema įdiegta siekiant 
palengvinti suinteresuotųjų šalių konsultavimosi procesą naudojant paprastas ir aiškias interneto 
anketas; respondentams taip sudaromos palankesnės sąlygos dalyvauti, o politikos formuotojams – 
nagrinėti rezultatus. 
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pobūdžio klausimai, pavyzdžiui, dėl administracinių procedūrų kitoje valstybėje 
narėje. 

VRI keitimosi informacija galimybės sukurtos tarpvalstybinio bendravimo 
reikmėms, tačiau jos gali būti naudojamos ir nacionalinių valdžios institucijų 
bendravimui, kuris būtų platesnio tarpvalstybinio keitimosi informacija dalis. Nėra 
jokių techninių kliūčių VRI naudoti nacionalinių institucijų bendravimui; kai kurios 
valstybės narės išreiškė susidomėjimą VRI plačiau naudoti šiam tikslui. VRI 
naudojimą tik nacionaliniu mastu reikėtų aptarti teisės akte, nes įvairios Komisijos ir 
valstybių narių funkcijos ir pareigos turi būti aiškios ir skaidrios. 

3. APRĖPTIES PLĖTIMO UŽDAVINIAI 

3.1. Asmens duomenų apsaugos užtikrinimas 

VRI yra pirmasis ES projektas, kuriuo siekiama sukurti įvairioms sritims bendrą 
nacionalinių administravimo institucijų keitimosi informacija IT sistemą. Didelė 
dalis informacijos, kuria keičiamasi, apima ir asmens duomenis. Taikant VRI 
vadovaujamasi privatumo užtikrinimo kūrimo etape principu, kai atitiktis privatumo 
ir duomenų apsaugos reikalavimams į sistemą įtraukta nuo pat pradžios, įskaitant 
griežtą tikslo apribojimo principo ir tinkamų prieigos kontrolės priemonių taikymą. 
Duomenų apsaugos veiksniai taip pat yra susiję su kasdieniu sistemos naudojimu ir 
yra įtraukti į mokymo medžiagą. Todėl VRI užtikrinama aukšto lygio techninių ir 
procedūrinių duomenų apsauga, o VRI naudotojai yra gerai susipažinę su 
bendraisiais duomenų apsaugos principais. VRI svetainėje yra duomenų apsaugos 
skiltis, kurioje skaitytojams pateikiama visa svarbi informacija. 

Minėtinos ne tik praktinės duomenų apsaugos priemonės, todėl Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP) išreiškė susirūpinimą ir dėl VRI naudojimo 
teisinės bazės. Taikant dabartinį požiūrį informacijos, kuria reikėtų keistis 
institucijoms, paskirtis ir apimtis nurodyta Profesinių kvalifikacijų ir Paslaugų 
direktyvose, o visiškos atitikties ES duomenų apsaugos teisei užtikrinimo taisyklės 
yra įtrauktos į du Komisijos sprendimus ir rekomendaciją12. Kad būtų išvengta VRI 
aprėpties plėtimo kliūčių, susijusių su duomenų apsauga, 2011 m. pirmoje pusėje 
Komisija ketina pateikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento pasiūlymą. Šiuo 
horizontaliuoju teisės aktu, kurį turi priimti Taryba ir Europos Parlamentas, bus 
sukurta išsami duomenų apsaugos sistema, užtikrinanti didesnį teisinį apibrėžtumą, 
visų pirma atsižvelgiant į tolesnio aprėpties plėtimo poreikius, kaip numatyta EDAPP 
pasiūlymuose13. 

                                                 
12 2007 m. gruodžio 12 d. Europos Komisijos sprendimas dėl vidaus rinkos informacinės sistemos 

įgyvendinimo užtikrinant asmens duomenų apsaugą. Sprendimas 2008/49/EB (OL L 13, 2008 1 16, 
p. 18). Komisijos rekomendacija dėl Vidaus rinkos informacinės sistemos (VRI) duomenų paslaugos 
gairių, Rekomendacija C (2009) 2041, 2009 3 26. 2009 m. spalio 2 d. Europos Komisijos sprendimas, 
kuriuo nustatomos valstybių narių informacijos mainų elektroniniu būdu praktinės priemonės pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje VI skyrių, 
Sprendimas Nr. C(2009) 7493 (OL L 263, 2009 10 7, p. 32).  

13 Pastaruoju metu – 2010 m. liepos 27 d. rašte reaguojant į Komisijos ataskaitą dėl Vidaus rinkos 
informacinės sistemos duomenų apsaugos (COM(2010) 170) (Žr. duomenų apsaugos skirsnį interneto 
svetainės puslapyje http://ec.europa.eu/imi-net; taikoma abiem tekstams). 

http://ec.europa.eu/imi-net
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3.2. Lankstaus aprėpties plėtimo lengvinimas 

Komisija įvertino, kaip VRI galėtų būti naudojama siekiant pagerinti galiojančių 
vidaus rinkos teisės aktų įgyvendinimą. Į daugelį direktyvų būtų naudinga įtraukti 
aktyvesnio administracinio bendradarbiavimo nuostatas; tai, kad šiuo metų teisės 
aktuose nenustatyta pakankamai konkreti valstybių narių keitimosi informacija 
teisinė bazė, gali būti didelė kliūtis naudotis VRI. Direktyvų persvarstymas tik 
siekiant įtraukti nuorodą į VRI naudojimą jų įgyvendinimo tikslais – ne išeitis. 

Pirmiau minėtame horizontaliajame teisės akte ši problema turėtų būti sprendžiama 
sukuriant bendrą VRI naudojimo administracinio bendradarbiavimo reikmėms teisinę 
bazę, kad būtų įgyvendinami ES vidaus rinkos teisės aktai. Visi bendrieji aspektai 
turėtų būti įtraukti į pagrindinį teisės akto tekstą, o informacija, susijusi su 
konkrečiomis įtrauktinomis teisės sritimis, galėtų būti pateikta prieduose. 

3.3. Reikiamų išteklių užtikrinimas 

a) Finansavimas 

Taikant VRI patiriama išlaidų, susijusių su sistemos plėtra ir tobulinimu, VRI 
priegloba Komisijos duomenų centre, priežiūra, sistemos administravimu, antraeile 
parama, mokymu, ryšiais ir informuotumo didinimu (daugiau informacijos 
pateikiama pridedamo Komisijos tarnybų darbinio dokumento II skirsnyje). 

Iš pradžių VRI plėtros išlaidos finansuotos pagal IDABC (suderinto paneuropinių 
e. valdžios paslaugų teikimo valstybės valdymo institucijoms, verslo subjektams ir 
piliečiams) programą, tačiau ji baigta įgyvendinti 2009 m. Iki 2010 m. liepos mėn. 
išlaidas, susijusias su priežiūra, antraeile parama, sistemos administravimu, 
priegloba, mokymu, ryšių palaikymu ir informuotumo didinimu, apmokėdavo 
Komisija. 

2010 m. liepos mėn. gavus sutikimą, kad VRI būtų finansuojama pagal ISA (Europos 
viešojo administravimo institucijų sąveikos sprendimų) programą (2010–2015)14, 
2010 m. finansuotas prietaikos taikymas ir tobulinimas. Tikimasi, kad VRI pagal ISA 
programą bus finansuojamas iki 2012 m., tačiau tai priklauso nuo kasmetinės 
bendrųjų programos prioritetų ir turimų lėšų peržiūros sprendimų. Komisija ir toliau 
apmoka prieglobos, mokymo, ryšių palaikymo ir informuotumo didinimo išlaidas. 

Atsižvelgiant į tai, kad pagal Paslaugų direktyvą taikyti sistemą privalu, laikantis 
dabartinio finansinio programavimo ir būsimo kitos daugiametės finansinės 
programos pasiūlymo reikės išaiškinti finansavimo aspektus. 

b) Komisijos ištekliai 

Komisija subūrė specialią darbo grupę, atsakingą už VRI tinklo plėtros ir paramos 
priežiūrą. Teikiamos tokios paslaugos kaip pagalbos nacionaliniams VRI 
koordinatoriams linija, VRI klausimų rinkinių duomenų bazės priežiūra, vertimo 
administravimas, elektroninės VRI galutiniams naudotojams skirtos savišvietos 
medžiagos teikimas, VRI svetainės administravimas, mokymų, informavimo ir tinklų 

                                                 
14 Sprendimas Nr. 922/2009/EB, OL L 260, 2009 10 3 , p. 20. 



LT 12   LT 

kūrimo renginių organizavimas, reklaminės medžiagos rengimas, ryšiai su 
padaliniais, atsakingais už teisės aktų praktinį įgyvendinimą, ir VRI teisinių ir 
duomenų apsaugos aspektų tvarkymas. 

Be to, Komisija teikia žmogiškuosius išteklius VRI prieglobos, priežiūros ir plėtros 
reikmėms. Daugiakalbės informacinės sistemos naudojimas ir priežiūra taip pat turi 
padarinių Komisijos vertimo tarnybų ištekliams. 

c) Nacionaliniai ištekliai 

Didžiausia atsakomybė už VRI įgyvendinimą ir sklandų veikimą tenka valstybėms 
narėms, kurios turi investuoti, kad tinklas veiktų veiksmingai. 

VRI aprėptis turėtų būti plečiama palaipsniui, kad valstybių narių administravimo 
institucijoms nebūtų užkrauta per didelė našta. Planuojant aprėpties plėtimą reikėtų 
atsižvelgti į tokius veiksnius: 

• aprėpties plėtimas turėtų būti atidžiai planuojamas ir laipsniškas, kad valstybės 
narės turėtų pakankamai laiko užtikrinti, kad nustatyti visi reikiami etapai ir turimi 
visi reikiami ištekliai nustatytiems tikslams pasiekti; 

• valstybės narės turėtų peržiūrėti savo dabartinę nacionalinę VRI organizacinę 
sistemą, siekdamos užtikrinti, kad ji atitiktų išplėsto VRI tinklo, kuriame veikia 
daug įvairių galutinių naudotojų, poreikius; 

• atsižvelgiant į tai, kad VRI pradedama taikyti naujoms politikos sritims, 
nacionalinio VRI koordinatoriaus vaidmuo tampa reikšmingesnis ir turėtų būti 
vertinamas kaip labai svarbus siekiant užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą 
nacionaliniu lygmeniu. Remiantis VRI koordinatorių atsiliepimais, didelė 
nacionalinio VRI koordinatoriaus vaidmens svarba nepripažįstama visose 
valstybėse narėse; be to, pranešama apie kylančias problemas, įskaitant 
nepakankamus išteklius, didelę darbuotojų kaitą ir nepakankamą politinę paramą 
jo vaidmeniui ir funkcijoms. Pirmiau minėtame horizontaliajame teisės akte 
nacionalinio VRI koordinatoriaus vaidmenį turėtų būti siekiama stiprinti. 

3.4. Paprastumo užtikrinimas 

Kaip rodo ligšiolinė VRI plėtros patirtis, siekiant patekinti įvairius tikrus ar 
numanomus visų suinteresuotųjų šalių reikalavimus visada esama pavojaus, kad IT 
sprendimai bus per sudėtingi. Todėl sukurtoji priemonė gali būti nelabai patogi 
naudotojui. Geriau pradėti nuo gana paprastos programos ir prireikus ją pritaikyti, kai 
bus įgyta pakankamai patirties. 

Be to, vienas iš VRI privalumų yra tai, kad bendradarbiavimo procesas suskaidomas 
į paprastus, lengvai tvarkomus ir skaidrius etapus. VRI diegimas naujose srityse, 
naujos funkcijos ar naujų saitų į kitas priemones sukūrimas naudotojams neturėtų 
kelti papildomų sunkumų. Valdymas turėtų likti paprastas ir lengvai suprantamas. 

Prieš tai, kai procedūros perkeliamos į programinę įrangą, turėtų būti užtikrinta, kad 
jos būtų kuo racionalesnės. Tuo būdu turėtų būti siekiama atskleisti ir pašalinti 
trukdžius ir, kai įmanoma, padidinti veiksmingumą, kad IT moduliai netaptų per 
sudėtingi ir tinkami naudoti tik vienam tikslui. 
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Kad administracinis bendradarbiavimas būtų sklandus, būtina kuo anksčiau teisės 
aktų leidybos procese išnagrinėti praktinius naujų teisės aktų įgyvendinimo 
padarinius nacionalinėms, regioninėms ir vietos institucijoms. Administracinio 
bendradarbiavimo reikalavimai turėtų būti pakankamai aiškūs ir praktiški; be to, 
turėtų būti įvertintas poreikis sukurti šiam procesui taikytiną IT priemonę. Be to, šis 
procesas galėtų padėti pasidalyti įgyta praktine administracinio bendradarbiavimo 
patirtimi ir užtikrinti, kad nebūtų kartojamos klaidos. Komisija išnagrinės, kaip kuo 
tinkamiau sisteminį administracinio bendradarbiavimo patikrinimą įtraukti į savo 
vidaus procedūras. 

3.5. Visų suinteresuotųjų šalių įtraukimas 

VRI projekte dalyvauja daug suinteresuotųjų šalių, be to, atsižvelgiant į tai, kad jis 
gali būti pradėtas taikyti ir naujose politikos srityse, šį projektą gali būti sudėtinga 
valdyti. Labai svarbu, kad projektas turėtų skaidrią ir veiksmingą valdymo struktūrą 
ir kad visos suinteresuotosios šalys suprastų, kokios procedūros taikomos ir kokie 
forumai naudojami siekiant susitarimo dėl įvairių projekto aspektų. 

a) Kasdienis sistemos valdymas 

Vertinant projekto valdymo aspektą, VRI sistemą valdo Komisija; ji imasi 
iniciatyvos, atlieka pirkimus, plėtoja, naudoja ir tvarko sistemą, prižiūri VRI 
biudžeto naudojimą, taip pat užtikrina, kad visų suinteresuotųjų šalių poreikiai būtų 
patenkinti. 

b) Politikos sprendimai 

VRI valdymo komiteto veikloje dalyvauja visų VRI projekto suinteresuotųjų šalių 
(sistemos valdytojo, sistemos tiekėjo, Vidaus rinkos patariamojo komiteto (IMAC) ir 
VRI naudotojų) atstovai. 

Valdymo komitetas įpareigotas: 

• nustatyti projekto strateginę kryptį ir prioritetus, atsižvelgiant į IMAC VRI darbo 
grupės nustatytus veiklos tobulinimo prioritetus; 

• užtikrinti aukšto lygio stebėseną ir kontrolę; 

• atstovauti galutinių naudotojų interesams ir užtikrinti, kad visos suinteresuotosios 
šalys dalyvautų planavimo procese. 

Galutiniams VRI naudotojams valdymo komitete atstovauja Komisijos politikos 
skyriai, atsakingi už atskiras teisės sritis, kuriose naudojama VRI (šiuo metu tai 
reglamentuojamos profesijos ir paslaugos). 

VRI valdymo komitete Vidaus rinkos patariamajam komitetui atstovauja Vidaus 
rinkos ir paslaugų generalinio direktorato Politikos formavimo ir bendrosios rinkos 
koordinavimo skyriaus vadovas. 

c) Suinteresuotųjų šalių ekspertų patarimai ir rekomendacijos 
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Valstybių narių suinteresuotosios šalys VRI projekte dalyvauja per įvairius 
patariamuosius komitetus ir ekspertų grupes, kurie Komisijai teikia patarimus ir 
rekomendacijas dėl VRI plėtros. 

(1) Bendras techninis, valdymo ir politikos indėlis 

IMAC VRI darbo grupė buvo sukurta kaip Vidaus rinkos patariamojo komiteto 
pogrupis, kurio užduotis – patarti Komisijai dėl horizontaliųjų klausimų, susijusių su 
VRI plėtra. 

Kadangi VRI sukurta kaip įvairioms sritims bendra sistema, kuri gali būti taikoma 
daugeliui įvairių politikos sričių, vertinant būsimą tinklo plėtrą ir aprėpties plėtimą 
svarbu išsaugoti horizontalųjį požiūrį. Nemažiau svarbu užtikrinti, kad būtų išlaikyta 
griežta koordinavimo struktūra. IMAC VRI darbo grupė vykdo šią funkciją, 
atstovaudama nacionaliniams VRI naudotojams įvairiose politikos srityse. 

Apskritai visi nacionaliniai VRI koordinatoriai, kuriems atstovaujama šioje darbo 
grupėje, savo valstybėse narėse veikia visų VRI naudotojų vardu. Grupė įpareigota: 

• susitarti dėl paprastesnių administracinio bendradarbiavimo procedūrų, nes tai 
VRI programinės įrangos plėtros veiklos pagrindas; 

• stebėti pažangą, teikti ataskaitas apie suinteresuotųjų šalių įsipareigojimus ir 
pasiektus rezultatus; 

• pateikti naudotojų atsiliepimus, taip pat prašymus tobulinti VRI prietaiką; 

• užtikrinti, kad pirmenybė būtų teikiama prašymams tobulinti VRI programinę 
įrangą. 

(2) Su konkrečiais sektoriais susijęs indėlis 

Šiuo metu trys sektorių ekspertų grupės dalyvauja sprendžiant teisinius klausimus, 
susijusius su VRI naudojimu jų srityse; siekiama apibrėžti keitimosi informacija 
turinį ir dalyvaujančias kompetentingas institucijas. Minėtosios grupės – tai 
Profesinės kvalifikacijos koordinatorių komitetas, Paslaugų direktyvos įgyvendinimo 
ekspertų grupė ir pogrupis Darbuotojų paskyrimo ekspertų komiteto, kuris buvo 
įkurtas siekiant įvertinti galimybę kurti konkrečią keitimosi informacija sistemą, kad 
būtų stiprinamas ir aktyvinamas administracinis bendradarbiavimas pagal Darbuotojų 
komandiravimo direktyvą. 

d) Valdymo struktūros plėtra 

Iki šiol aprašytoji struktūra puikiai tinka VRI reikmėms ir yra pakankamai lanksti, 
todėl ją galima toliau plėsti. Atsižvelgiant į tai, kad VRI bus toliau plečiama siekiant 
įtraukti naujas politikos sritis, šių naudotojų grupių atstovai bus kviečiami prisijungti 
prie VRI valdymo komiteto. 

Nauji šių politikos sričių patariamieji komitetai ir ekspertų grupės taip pat dalyvaus 
projekte, o jų indėlis bus panaudotas IMAC VRI darbo grupės darbe.  
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Kadangi VRI taikymo sritis plečiama ir galutinių naudotojų daugėja, dar svarbiau 
užtikrinti, kad tikrieji galutiniai VRI naudotojai turėtų galimybę teikti atsiliepimus 
apie sistemos tinkamumą naudotojams ir jos tolesnę plėtrą. Komisija naudotojų 
atsiliepimus gauna ne tik netiesiogiai per nacionalinius VRI koordinatorius, bet ir 
įvairiais būdais mezga tiesioginius ryšius su VRI naudotojais. Šiuo metu tai 
apklausos, mokymai, konferencijos ir tinklų kūrimo forumai. Telekonferencijos ir 
vaizdo seminarai taip pat gali padėti paskatinti daugiau galutinių naudotojų dalyvauti 
VRI plėtroje. 

3.6. Sistemos aukšto lygio veikimo ir saugumo užtikrinimas 

a) Veikimas 

Atsižvelgiant į tai, kad VRI naudotojų ir duomenų daugėja, labai svarbu ir toliau 
užtikrinti tinkamą sistemos veikimą (pvz., atsako trukmę). VRI suprojektuota kaip 
kintamo dydžio sistema, kuria gali naudotis iki 100 000 naudotojų, tačiau siekiant 
sumažinti galimo neigiamo poveikio sistemos veikimui pavojų, imamasi tokių 
atsargumo priemonių: 

• VRI priegloba specialiame Komisijos duomenų centro serveryje; 

• VRI veikimas reguliariai stebimas, o veikimo apkrovos testai yra atliekami 
kaskart, kai įdiegiama nauja sistemos funkcija; 

• techninis VRI auditas bus atliktas 2011 m. Bus vertinama, ar sistemos techninės 
galimybės yra pakankamos, kad būtų galima aptarnauti tiek kompetentingų 
institucijų ir naudotojų (ir apdoroti tokį duomenų kiekį), kiek numatyta visu 
pajėgumu pakankamai veiksmingai ir stabiliai veikiančiai sistemai. 

b) Saugumas 

Saugumas – svarbus VRI sistemos kūrimo, priežiūros ir kasdienio naudojimo 
aspektas. VRI saugomi ir apdorojami asmens duomenys ir kiti visuomenei naudoti 
neskirti duomenys. 

Išsamiame VRI saugumo plane, parengtame pagal Europos ir tarptautinius saugumo 
standartus, apibrėžiami sistemos saugumo reikalavimai ir kaip jų turėtų būti 
laikomasi. Šis planas bus peržiūrimas kasmet, siekiant užtikrinti, kad plečiamos VRI 
saugumo lygis būtų išsaugotas. 

4. IŠVADOS IR TOLESNI VEIKSMAI 

4.1. Administracinio bendradarbiavimo patikra 

Siekiant užtikrinti geresnį vidaus rinkos valdymą, būtina taikyti sistemiškesnį požiūrį 
ir užtikrinti geresnį administracinį bendradarbiavimą. Šiuo tikslu praktiniai 
nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų vykdomo naujų teisės aktų 
įgyvendinimo aspektai turi būti įvertinti pakankamai ankstyvame teisės aktų leidybos 
proceso etape. Administracinio bendradarbiavimo reikalavimai turėtų būti aiškūs ir 
praktiški; be to, iš pat pradžių turėtų būti įvertintas poreikis sukurti procesui taikytiną 
IT priemonę. Jei IT priemonė reikalinga, visų pirma turėtų būti svarstoma galimybė 
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ne kurti visiškai naują vienafunkcę priemonę, o naudoti ar pritaikyti esamą priemonę, 
pvz., VRI, jei tinkama, arba vieną iš esamų administracinio bendradarbiavimo 
sistemų (daugiau informacijos pateikiama pridedamo Komisijos tarnybų darbinio 
dokumento V skirsnyje) 

Komisija iki 2011 m. gruodžio mėn. išnagrinės, kaip kuo tinkamiau sisteminį 
administracinio bendradarbiavimo patikrinimą įtraukti į vidaus procedūras. 

4.2. VRI teisės akto pasiūlymas 

Kaip nurodyta 2010 m. spalio 27 d. Komisijos komunikate „Kuriamas bendrosios 
rinkos aktas“, būtina bendra teisinė bazė, siekiant sukurti visapusišką duomenų 
apsaugos sistemą, kurioje būtų konsoliduotos konkrečios taisyklės ir tvarka, taikoma 
asmens duomenų tvarkymui VRI, sukurti lankstaus ir skaidraus VRI aprėpties 
plėtimo į kitas teisės sritis sistemą ir sustiprinti nacionalinių VRI koordinatorių 
vaidmenį. 

Pirmąjį 2011 m. semestrą Komisija pateiks Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento pasiūlymą sukurti bendrą teisinę bazę. 

4.3. Numatomo aprėpties plėtimo mastas ir grafikas 

Tuo pačiu Komisija kartu su valstybėmis narėmis toliau nagrinės, kurioms kitoms 
politikos sritims gali būti naudinga VRI (įskaitant taikymą pagal galiojančius teisės 
aktus) ir kokias papildomas funkcijas reiks kurti. Tikslas – nustatyti politikos sričių, 
kuriose VRI būtų techniniu požiūriu tinkamas sprendimas, sąrašą. Be to, turėtų būti 
numatyta galimybė nagrinėti IT priemonių, ES lygmeniu taikomų visam 
administraciniam bendradarbiavimui, sąsajas ir galimą dubliavimąsi. 

Remdamosi šiame komunikate nustatytais aprėpties plėtimo kriterijais ir 
prioritetais, nustatytinais Bendrosios rinkos akte, valstybės narės ir Komisija 
nustatys tolesnės plėtros taikant esamą valdymo struktūrą grafiką ir gaires. 
Pažangos ataskaita bus įtraukta į VRI metinę ataskaitą, kuri bus pateikta 
2012 m. vasario mėn. 

4.4. Tolesnė IT plėtra 

Tolesnė IT plėtra bus pagrįsta aprėpties plėtimo galimybėmis ir bus sutelkta į 
pastangas plėtoti funkcijas, kurios gali būti naudingos įvairioms naudotojų grupėms. 
Kai įmanoma, esamos IT priemonės bus pakartotinai naudojamos VRI 
veiksmingumui padidinti. Metiniai programinės įrangos kūrimo planai, kurie turi būti 
aptarti ir suderinti VRI valdymo komitete, bus pagrįsti ilgalaikiu siekiu kurti bendrą 
administracinio bendradarbiavimo priemonių rinkinį (daugiau informacijos 
pateikiama pridedamo Komisijos tarnybų darbinio dokumento III skirsnyje). 

Komisija atliks išsamų techninį tyrimą, siekdama nustatyti tinkamiausią 
struktūrą, įskaitant visus bendro administracinio bendradarbiavimo priemonių 
rinkinio elementus. Ataskaita bus paskelbta 2011 m. gruodžio mėn. 

 


