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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimo (2012/2030(INI))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 4 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų vidaus rinkoje (COM(2012) 0238),

– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 29 d. Komisijos komunikatą „Vartotojų rinkų rezultatų 
suvestinė. Kuriose Europos šalyse vartotojams sudarytos geriausios sąlygos? Septintoji 
vartotojų sąlygų rezultatų suvestinė“ (SWD(2012) 0165),

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. gegužės 22 d. rezoliuciją dėl pažeidžiamų vartotojų teisių 
stiprinimo strategijos1,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. gegužės 22 d. rezoliuciją dėl vidaus rinkos rezultatų 
suvestinės2,

– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 22 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Europos vartotojų darbotvarkė pasitikėjimui ir ekonomikos augimui skatinti“ 
(COM(2012) 0225),

– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 22 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Vartotojų 
politikos ataskaita (2010 m. liepos mėn.–2011 m. gruodžio mėn.)“ (SWD(2012) 0132), 
pateiktą kartu su komunikatu „Europos vartotojų darbotvarkė pasitikėjimui ir ekonomikos 
augimui skatinti“ (COM(2012) 0225), 

– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 2 d. Komisijos komunikatą „Europos strategija dėl 
vaikams geresnio interneto “ (COM(2012) 0196),

– atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 20 d. Komisijos komunikatą „Elektroninių viešųjų 
pirkimų strategija“ (COM(2012) 0179),

 atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 25 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (COM(2012) 0011),

– atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 11 d. Komisijos komunikatą „Darni sistema, kuria 
siekiama padidinti pasitikėjimą bendrąja skaitmenine elektroninės prekybos ir internetu 
teikiamų paslaugų rinka“ (COM(2011) 0942),

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl naujos vartotojų politikos 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0209.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0211.
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strategijos1,

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos 
direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB2,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Vartotojų 
programos 2014–2020 m. (COM(2011) 0707) ir kartu su juo priimtus dokumentus 
(SEC(2011) 1320 ir SEC(2011) 1321),

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. spalio 25 d. d. rezoliuciją dėl žmonių su negalia judumo ir 
įtraukties ir 2010–2020 m. Europos strategijos dėl negalios3,

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 19 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė 
(COM(2011) 0665),

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio mėn. Komisijos komunikatą „Rinka turi būti naudinga 
vartotojams. Vartotojų rinkų rezultatų suvestinė. 6-asis leidimas“ (SEC(2011) 1271),

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl veiksmingesnės ir sąžiningesnės 
prekybos ir platinimo rinkos4,

– atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 7 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Vartotojų 
galių stiprinimas Europos Sąjungoje“ (SEC(2011) 0469),

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 11 d. Komisijos komunikatą „Bendrosios rinkos vidaus 
vartotojai. Penktoji vartotojų sąlygų rezultatų suvestinė“ (SEC(2011) 0299),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Vadovų Tarybai „2020 m. Europa. 
Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gruodžio 15 d. rezoliuciją dėl reklamos poveikio vartotojų 
elgsenai5,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. rugsėjo 21 d. rezoliuciją dėl elektroninės prekybos vidaus 
rinkos kūrimo užbaigimo6,

– atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 2010/45/ES, kuria iš dalies 
keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 
nuostatos dėl sąskaitų faktūrų išrašymo taisyklių7,

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0491.
2 OL L 304, 2011 11 22, p. 64.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0453.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0307.
5 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0484.
6 OL C 50 E, 2012 2 21, p. 1.
7 OL L 189, 2010 7 22, p. 1.
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– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) sprendimus Google
(sujungtos bylos C-236/08 – C-238/08, 2010 m. kovo 23 d. sprendimas) ir BergSpechte
(byla C-278/08, 2010 m. kovo 25 d. sprendimas) bylose, kuriuose sąvoka „pakankamai 
informuotas, protingai pastabus interneto vartotojas“ apibūdinamas standartinis interneto 
vartotojas,

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų 
nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo 
(Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva)1,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl vartotojų apsaugos2,

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo mėn. Komisijos paskelbtą analitinę požiūrio į 
tarpvalstybinę prekybą ir vartotojų apsaugą ataskaitą (greitasis Eurobarometro tyrimas 
Nr. 282),

– atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 22 d. Komisijos komunikatą dėl tarpvalstybinės įmonių 
e. prekybos su vartotojais Europos Sąjungoje (COM(2009) 0557),

– atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 20 d. paskelbtą agentūros „YouGovPsychonomics“ 
Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato užsakymu atliktą 
tyrimą „Tarpvalstybinės elektroninės prekybos ES įvertinimas kontrolinių pirkimų būdu“,

– atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 22 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą dėl tolesnių 
veiksmų, susijusių su vartotojų rinkų rezultatų suvestine, mažmeninių finansinių paslaugų 
srityje (SEC(2009) 1251),

– atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 7 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl 
suderintos vartotojų skundų ir pasiteiravimų klasifikavimo ir pranešimo sistemos 
metodikos (COM(2009) 0346) ir į prie jo pridėtą Komisijos rekomendacijos projektą 
(SEC(2009) 0949), 

– atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 2 d. Komisijos komunikatą dėl vartotojų acquis vykdymo 
(COM(2009) 0330),

– atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 2 d. Komisijos ataskaitą apie Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už 
vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (Reglamentas dėl 
bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje) taikymą (COM(2009) 0336),

– atsižvelgdamas į 2009 m. kovo 5 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Pranešimas 
dėl tarptautinės elektroninės prekybos ES“ (SEC(2009) 0283),

                                               
1 OL L 95, 2010 4 15, p. 1.
2 OL C 349 E, 2010 12 22, p. 1.
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– atsižvelgdamas į savo 2009 m. vasario 5 d. rezoliuciją dėl tarptautinės prekybos ir 
interneto1,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. sausio 13 d. rezoliuciją dėl Direktyvos 2005/29/EB dėl 
nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir 
Direktyvos 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos perkėlimo, 
įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo2,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. rugsėjo 3 d. rezoliuciją dėl rinkodaros ir reklamos įtakos 
moterų ir vyrų lygybei3, 

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. birželio 21 d. rezoliuciją dėl vartotojų pasitikėjimo 
skaitmeninėje aplinkoje4, 

– atsižvelgdamas į 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės 
aktų vykdymą, bendradarbiavimo (Reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos 
srityje)5,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos6,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus 
rinkoje 20 straipsnio 2 dalį7,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/114/EB8 dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos (kodifikuota redakcija), 

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 23 d. rezoliuciją „Europos sutarčių teisė ir acquis
peržiūra: tolesni veiksmai“9 ir į 2006 m. rugsėjo 7 d. rezoliuciją dėl Europos sutarčių 
teisės10,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl ES elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
reguliavimo sistemos persvarstymo (COM(2006) 0334),

– atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus 

                                               
1 OL C 67 E, 2010 3 18, p. 112.
2 OL C 46 E, 2010 2 24, p. 26.
3 OL C 295 E, 2009 12 4, p. 43.
4 OL C 146 E, 2008 6 12, p. 370.
5 OL L 364, 2004 12 9, p. 1.
6OL L 373, 2004 12 21, p. 37. 
6 OL L 376, 2006 12 27, p. 21.
7 OL L 376, 2006 12 27, p. 36.
8 OL L 376, 2006 12 27, p. 21.
9 OL C 292 E, 2006 12 1, p. 109.
10 OL C 305 E, 2006 12 14, p. 247.
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rinkoje 1,

– atsižvelgdamas į 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyvą 2004/113/EB, įgyvendinančią 
vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei 
paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo2,

– atsižvelgdamas į specialųjį Eurobarometro tyrimą Nr. 342 dėl vartotojų galių stiprinimo,

– atsižvelgdamas į 2005 m. UNCITRAL konvenciją dėl elektroninių ryšių naudojimo 
tarptautiniuose sandoriuose, UNCITRAL pavyzdinį elektroninio parašo įstatymą 
(2001 m.) ir UNCITRAL pavyzdinį elektroninės komercijos įstatymą (1996 m.)3, 

– atsižvelgdamas į 2003 m. lapkričio 21 d. pirmąją ataskaitą apie Elektroninės komercijos 
direktyvos taikymą (COM(2003) 0702),

– atsižvelgdamas į 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2002/65/EB4 dėl nuotolinės prekybos vartotojams skirtomis finansinėmis paslaugomis, iš 
dalies keičiančią Tarybos direktyvą 90/619/EEB ir direktyvas 97/7/EB ir 98/27/EB,

– atsižvelgdamas į 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių 
sektoriuje5,

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 
komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje6,

– atsižvelgdamas į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB 
dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo7,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, įtrauktą į Sutartis pagal 
Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnį, ypač į jos 7 straipsnį (teisė į privatų ir šeimos 
gyvenimą), 21 straipsnį (diskriminacijos uždraudimas), 24 straipsnį (vaiko teisės), 
25 straipsnį (pagyvenusių žmonių teisės), 26 straipsnį (neįgaliųjų asmenų integravimas) ir 
38 straipsnį (vartotojų apsauga),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo SESV) 9 straipsnį, kuriame 
nustatyta, kad „nustatydama ir įgyvendindama savo politikos kryptis ir veiksmus, ES 
atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su didelio užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės 
apsaugos užtikrinimu, kova su socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimu, mokymu ir 
žmonių sveikatos apsauga“,

                                               
1 OL L 149, 2005 6 11, p. 22.
2 OL L 373, 2004 12 21, p. 37.
3 http://www.un.or.at/unictral
4 OL L 271, 2002 10 9, p. 16. 
5 OL L 201, 2002 7 31, p. 37.
6 OL L 178, 2000 7 17, p. 1.
7 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
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– atsižvelgdamas į SESV 11 straipsnį, kuriame nustatyta, kad „nustatant ir įgyvendinant ES 
politikos ir veiklos kryptis, ypač siekiant skatinti tvarią plėtrą, turi būti atsižvelgiama į 
aplinkos apsaugos reikalavimus“,

– atsižvelgdamas į SESV 12 straipsnį, kuriame nustatyta, kad „į vartotojų apsaugos 
reikalavimus atsižvelgiama nustatant bei įgyvendinant kitas ES politikos ir veiklos 
kryptis“,

– atsižvelgdamas į SESV 14 straipsnį ir Protokolą (Nr. 26) dėl bendrus (ekonominius) 
interesus tenkinančių paslaugų,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Regioninės plėtros komiteto, Kultūros ir 
švietimo komiteto, Teisės reikalų komiteto bei Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komiteto nuomones (A7-0000/2012), 

A. kadangi, siekiant, kad ES taptų konkurencingiausia ir dinamiškiausia žinių ekonomika 
pasaulyje, būtina baigti kurti bendrąją skaitmeninę rinką;

B. kadangi elektroninė prekyba ir internetinės paslaugos labai svarbios interneto gyvavimui 
ir yra būtinos įgyvendinant strategijos „Europa 2020“ vidaus rinkai skirtus tikslus siekiant 
naudos piliečiams ir įmonėms; 

C. kadangi 99 proc. visų Europos įmonių yra mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), 
sukuriančios 85 proc. visų darbo vietų, MVĮ yra varomoji Europos ekonomikos jėga, 
priimanti daugiausia įsipareigojimų kuriant gerovę ir augimą, taip pat dirbanti inovacijų, 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje;

D. kadangi savo internetinę bazę išplėtojusios įmonės daro kur kas didesnę pažangą už kitas, 
ir, esant dabartinei ekonomikos krizei, kai ištisa darbuotojų karta iš esmės priklauso nuo 
MVĮ, būtina pašalinti kliūtis elektroninei prekybai;

E. kadangi veiksmingai veikiančios vidaus rinkos sukūrimas atitiktų Lisabonos darbotvarkės 
tikslus dėl augimo skatinimo, darbo vietų kūrimo ir konkurencijos siekiant teikti paslaugas 
500 mln. ES vartotojų;

F. kadangi Europoje yra 75 mln. neįgaliųjų ir jiems taip pat turėtų būti sudarytos galimybės 
patekti į vidaus rinką;

G. kadangi elektroninė prekyba vartotojams gali būti naudinga dėl mažesnių kainų ir 
platesnio pasirinkimo, tačiau 60 proc. interneto svetainių šiuo metu nepritaikytos 
tarpvalstybinei internetinei prekybai, o vartotojų bei verslo pasitikėjimas skaitmenine 
aplinka vis dar žemas; 

H. kadangi dėl ES skaitmeninės rinkos susiskaidymo kyla pavojus pagal acquis 
communautaire numatytoms teisėms, nes vartotojai ir įmonės turi mažai teisinio tikrumo 
tarpvalstybinės elektroninės prekybos požiūriu (yra per daug teisinių nuostatų, pagal 
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kurias nustatomi skirtingi reikalavimai, todėl verslo subjektai, valdžios institucijos arba 
vartotojai negali naudotis aiškiomis ir įgyvendinamomis taisyklėmis);

I. kadangi svarbu pašalinti dabartinį keliose srityse esantį teisinį nenuoseklumą, kad būtų 
baigta kurti išties visavertė ir reali bendroji skaitmeninė rinka;

J. kadangi elektroninė prekyba ir internetinės paslaugos, kurias teikiant naudojamos mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančios ir aplinkai nekenkiančios technologijos, standartai, 
ženklai, gaminiai bei paslaugos, skatina ekologiškos bendrosios rinkos plėtrą;

Bendroji skaitmeninė rinka siekiant augimo ir darbo vietų kūrimo

1. pabrėžia, kad esant ekonomikos krizei būtina imtis priemonių augimui skatinti ir darbo 
vietoms kurti, taip pat pabrėžia, kad svarbiausiu žingsniu siekiant šio tikslo taptų baigimas 
kurti bendrąją skaitmeninę rinką; todėl ragina Komisiją įgyvendinti savo planą pradėti 
bendrosios skaitmeninės rinkos veiklą ir užbaigti jos kūrimą;

2. palankiai vertina naują 2012 m. sausio 11 d. paskelbtą Komisijos komunikatą dėl 
elektroninės prekybos ir internetinių paslaugų, kuriuo siekiama sukurti visapusišką 
elektroninės prekybos pagrindą, kuriant pasitikėjimą ir išplečiant elektroninę prekybą bei 
internetines paslaugas „verslo verslui“, „verslo vartotojui“, „vartotojo vartotojui“ ir 
„valdžios institucijų“ sektoriams;

3. ragina Komisiją įgyvendinti, plėtoti ir veiksmingai prižiūrėti savo veiksmų planą, skirtą 
tarpvalstybinei prieigai prie internetinių produktų bei turinio palengvinti ir tuo tikslu 
pateikti gaires pagrindiniam planui įgyvendinti, užtikrinant bendrosios skaitmeninės 
rinkos plėtojimą ir ilgalaikio augimo skatinimą, konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą, 
Europos ekonomiką pritaikant prie dabartinės pasaulinės ekonomikos uždavinių;

4. pabrėžia, kad susiskaidymas ir teisinio tikrumo trūkumas kelia daugiausia rūpesčių 
bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ir kad reikia spręsti problemą dėl nenuoseklaus taisyklių 
įgyvendinimo valstybėse narėse;

5. pabrėžia, kad Elektroninės prekybos direktyva yra bendrosios skaitmeninės rinkos 
pagrindas ir šios direktyvos persvarstyti nereikia; tačiau palankiai vertina Komisijos 
iniciatyvą gerinti šios direktyvos įgyvendinimą ir pateikti jos išaiškinimą, pvz., dėl 
pranešimų ir veiksmų procedūrų;

MVĮ

6. pabrėžia, kad MVĮ yra Europos ekonomikos pagrindas, todėl būtina sukurti jų integravimo 
į bendrąją skaitmeninę rinką veiksmų planą; pabrėžia, kad, pasinaudojusios skaitmeninės 
ekonomikos ir bendrosios skaitmeninės rinkos galimybėmis, diegdamos inovacijas ir 
sumaniai naudodamosi informacinėmis ir ryšių technologijomis (IRT), MVĮ galėtų 
lengviau įveikti dabartinę krizę ir prisidėti prie ekonomikos augimo, taip pat kurti darbo 
vietas;

7. atitinkamai ragina Komisiją ir valstybes nares sukurti veiksmų planą, kuris būtų pagrįstas 
MVĮ integravimosi į skaitmeninę grandinę skatinimu, imantis priemonių ir iniciatyvų, 
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kuriomis būtų skatinama sumaniai naudotis IRT siekiant inovacijų, konkurencingumo bei 
elektroninių įgūdžių gerinimo, taip pat daugiau informuoti apie esamus interneto 
ekonomikos pranašumus ir galimybes, pvz., per Europos elektroninio verslo rėmimo 
tinklą (eBSN), kartu (be kitų veiksmų) teikiant finansinę paramą novatoriškoms MVĮ;

8. ragina Komisiją sukurti strategiją skaitmeniniam verslumui Europoje skatinti, pagrindinį 
dėmesį skiriant naujoviškoms ir dinamiškoms visų veiklos sektorių MVĮ, kad būtų 
užtikrintas didelis augimo potencialas, inovacijos ir sukurta naujų darbo vietų Europoje; 

9. ragina Komisiją ir valstybes nares sukurti priemones, skirtas novatoriškoms MVĮ siūlyti 
finansinę paramą; tai būtų daroma naudojantis esamomis programomis, pvz., 
Konkurencijos ir inovacijų programa (CIP), nauja Įmonių ir MVĮ konkurencingumo 
programa (COSME), mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“, taip pat 
siūlomu rizikos kapitalo fondų reglamentavimu;

Likusių kliūčių kuriant bendrąją skaitmeninę rinką įveikimas 

10. ragina Komisiją rasti sprendimus ES paslaugų teikimo sistemai pagerinti, kad ir įmonės, ir 
vartotojai galėtų naudotis visais bendrosios skaitmeninės rinkos pranašumais; pabrėžia, 
kad šia sistema turėtų būti užtikrintas prieinamas, patikimas ir greitas pristatymas, 
draugiškas aptarnavimas ir veiksminga bei skaidri grąžinimo sistema, taip pat mažesnės 
tarpvalstybinių pristatymo paslaugų kainos;

11. ragina Komisiją ir valstybes nares išnagrinėti galimybes supaprastinti ir standartizuoti 
tarpvalstybinių internetinių operacijų PVM taisykles ir plačiau visoje ES suderinti įkainius 
bei tvarką, taip pat sumažinti biurokratizmą, kad būtų užtikrinta paprastesnė, lengvesnė ir 
veiksmingesnė sistema; pabrėžia, kad skaitmeniniams produktams, pvz., elektroninėms 
knygoms, turėtų būti taikomas toks pat PVM kaip ir atitinkamam fiziniam gaminiui; 

12. palankiai vertina Komisijos žaliąją knygą dėl mokėjimų kortele, internetu ir mobiliuoju 
telefonu; ragina Komisiją ir valstybes nares sukurti ir įgyvendinti atitinkamas priemones 
siekiant užtikrinti visiškai ir veiksmingai integruotą konkurencingą, naujovišką, neutralią 
ir saugią ES reglamentavimo sistemą mokėjimams internetu ir mobiliuoju telefonu;

13. pabrėžia, kad privatumas ir duomenų apsauga vartotojams kelia didžiausią nerimą ir 
dažnai atima jiems norą pirkti internetu; mano, kad esamus duomenų apsaugos teisės 
aktus būtina pritaikyti prie naujų uždavinių bei naujovių dabartinių ir būsimų technologijų 
plėtojimo srityje, pvz., teikiant nuotolinių kompiuterinių išteklių paslaugas; 

14. todėl palankiai vertina Komisijos pasiūlytą naują duomenų apsaugos reglamentą ir 
pabrėžia, jog reikia patvirtinti ir įgyvendinti naują reglamentą šia tema tokia forma, kad jis 
ne tik saugotų privatumą ir pagrindines teises, bet ir suteiktų pakankamai lankstumo 
įmonėms, kad šios galėtų plėtoti savo verslą nepatirdamos didelių išlaidų, kartu 
supaprastinant ir sumažinant joms tenkančią administravimo naštą;

15. ragina Komisiją atnaujinti intelektinės nuosavybės teisių teisinę sistemą pasiūlant ir greitai 
įgyvendinant Europos Sąjungos strategiją dėl intelektinės nuosavybės teisių ir laukia 
Komisijos pasiūlymų šiuo klausimu; 
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16. griežtai smerkia bet kokią vartotojų diskriminaciją dėl jų pilietybės ar gyvenamosios 
vietos, primindamas Paslaugų direktyvos (2006/123/ES) 20 straipsnio 2 dalį, ir ragina 
Komisiją bei valstybes nares užtikrinti visišką šios direktyvos įgyvendinimą;

Pasitikėjimo bendrąja skaitmenine rinka ir jos patikimumo kūrimas

17. pabrėžia, kad Vartotojų teisių direktyva – tai svarbus žingsnis siekiant stiprinti teisinį 
vartotojų ir įmonių tikrumą dėl internetinių operacijų, ir šiandien ši direktyva yra 
pagrindinė vartotojų apsaugos priemonė teikiant internetines paslaugas; ragina valstybes 
nares užtikrinti veiksmingą ir greitą šios direktyvos įgyvendinimą; 

18. ragina Komisiją ir valstybes nares kurti veiksmingas priemones, pvz., Bendradarbiavimo 
vartotojų apsaugos srityje tinklas, ir teikti joms daugiau išteklių, kad būtų užtikrinta, kad 
internetiniai pardavėjai taikytų Europos Sąjungos skaidrumo ir sąžiningos komercinės 
praktikos taisykles, taip užtikrinant aukštą vartotojų apsaugos lygį;

19. ragina Komisiją į visas bendrosios skaitmeninės rinkos politikos sritis įtraukti 
prieinamumo vartotojams aspektą, taip užtikrinant, kad visos vartotojų grupės galėtų 
naudotis bendrąja skaitmenine rinka ir ji būtų visapusiškai naudinga;

20. pabrėžia, kad valstybės narės turėtų imtis iniciatyvų visuomenės e. įgūdžiams gerinti; 

21. pripažįsta Europos vartotojų teisių chartijos, kurioje būtų išaiškintos informacinės 
visuomenės piliečių teisės ir pareigos, svarbą; 

22. pabrėžia, kad reikia sukurti Europos patikimumo ženklą, kuriuo būtų užtikrinta, kad 
internete veikianti įmonė visiškai laikytųsi ES teisės; jis turėtų būti paprastas ir gerai 
struktūriškai apibrėžtas, jo turinys turėtų padidinti elektroninės prekybos vertę taip 
skatindamas pasitikėjimą ir skaidrumą, o kaip informacijos priemonė – suteikti 
vartotojams ir įmonėms teisinį tikrumą;

23. palankiai vertina Komisijos pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl 
alternatyvaus ginčų sprendimo būdo (AGS) ir internetinio ginčų sprendimų būdo (IGS), 
pabrėžia, jog svarbu šiuos būdus veiksmingai taikyti;

24. labai palankiai vertina naują Komisijos komunikatą „Europos strategija dėl vaikams 
geresnio interneto“ ir ragina valstybes nares skatinti naujų technologijų naudojimą 
švietimo tikslais;

25. ragina Komisiją užtikrinti tinkamą taisyklių dėl pasirinktinio platinimo taikymą, kad būtų 
išvengta piktnaudžiavimo jomis;

Konkurencingesnės Europos pagrindo kūrimas

27. ragina valstybes nares stiprinti informavimo ir komunikavimo infrastruktūrą bei 
palengvinti jos plėtrą; palankiai vertina naują Europos infrastruktūros tinklų priemonę, nes 
nuo jos itin priklauso veiksmingas nustatytos 2020 m. Europos skaitmeninės darbotvarkės, 
kurioje visiems žadama plačiajuosčio ryšio prieiga, tikslų įgyvendinimas;

28. palankiai vertina 2012 m. balandžio 20 d. paskelbtą naują Komisijos komunikatą dėl 
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elektroninių viešųjų pirkimų; pabrėžia, kad elektroniniai viešieji pirkimai supaprastins 
viešųjų pirkimų procedūras, suteiks skaidrumo, sumažins administravimo naštą ir išlaidas, 
padidins dalyvaujančių MVĮ skaičių ir užtikrins geresnę kokybę bei mažesnes kainas;

29. palankiai vertina pasiūlytą reglamentą dėl elektroninio tapatumo nustatymo, elektroninės 
atpažinties ir elektroninių parašų; 

30. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europai atėjo didelių iššūkių laikai. Ekonomikos krizė stipriai paveikė mūsų ekonomiką, 
valstybes, bendruomenes, šeimas. Su dabartiniais sunkumais susiduriame būtent tada, kai 
galbūt labiau nei bet kada mums reikia apgalvoti politiką ir apsvarstyti idėjas. Kiekviena 
krizė, kiekvienas toks etapas, kokį išgyvename dabar, reiškia ir galimybę tobulėti, pagalvoti, 
kodėl patekome į tokią padėtį, ir ištaisyti padarytas klaidas, judėti į priekį ir daryti būtinus 
pakeitimus. Todėl sunkiausi laikai kartu atneša ir daugiausia galimybių keistis, atrasti save iš 
naujo ir tokiu būdu susikurti geresnę padėtį.

Gyvename ir didelių precedento neturinčių socialinių, ekonominių ir technologinių įvykių
laikais. Vadinamoji skaitmeninė revoliucija mūsų gyvenimą stipriai pakeitė įvairiose srityse. 
Nauji prekybos, bendravimo, informacijos paieškos, gaminių ir kainų palyginimo, mokymosi 
būdai, taip pat daugelis kitų dalykų pasikeitė taip stipriai, kaip prieš daugelį metų negalėjome 
nė įsivaizduoti. 

Skaitmeninė revoliucija pakeitė ir įmonių veiklos būdą, o pastaraisiais metais interneto 
ekonomikos poveikis tiesiog milžiniškas. Ekonomikos augimo galimybės ir nauda, darbo 
vietų kūrimas, vartotojų galimybės, produktų įvairovė, prieinamos kainos ir įmonių galimybės 
yra tiesiog neaprėpiami. Tai aiškiai matyti ir iš skaičių: kai kuriose G8 šalyse per penkerius 
pastaruosius metus internetas lėmė 20 proc. ekonomikos augimo ir sukūrė 25 proc. naujų 
darbo vietų. Kiekvienai fiziniame pasaulyje prarastai darbo vietai internetinis sektorius 
sukuria 2,6 naujos darbo vietos. Visas interneto galimybes išnaudojančios įmonės sukuria 
dvigubai daugiau darbo vietų nei tos, kurios šiomis galimybėmis nepasinaudoja. Jei lygintume 
atskirus sektorius, su internetu susijęs vartojimas ir išlaidos dabar yra didesni nei žemės ūkio 
arba energetikos sektoriuje. Ir šis sektorius augs toliau.

Kaip teigiama naujausiame „Boston Consulting Group“ atliktame tyrime Interneto ekonomika 
G20 šalyse, iki 2016 m. visame pasaulyje bus 3 mlrd. interneto vartotojų, o interneto 
ekonomikos vertė G20 šalyse pasieks 4,2 trln. USD. Jei kalbėtume apie atskirų valstybių 
ekonomiką, interneto ekonomika užimtų vietą didžiausios ekonomikos pasaulio valstybių 
penkete – po JAV, Kinijos, Japonijos ir Indijos ir atsidurtų prieš Vokietiją. 2010 m. visose 
G20 valstybėse interneto ekonomika jau sudarė 4,1 proc. BVP, arba jos apimtis siekė 2,3 trln. 
USD, ir pralenkė Italijos ir Brazilijos ūkį. Kai kuriose valstybėse internetas sukuria iki 8 proc. 
BVP. Jis yra varomoji augimo jėga, kurianti darbo vietas.

Vis dėlto Europos Sąjungoje bendroji skaitmeninė rinka nebuvo plėtojama taip sparčiai, kaip 
galėtų, mes neišnaudojome visų skaitmeninės ekonomikos pranašumų. Dabartinis teisinis 
nenuoseklumas vartotojus ir įmones sulaiko nuo tarpvalstybinės prekybos. Tarpvalstybiniu 
mastu veikiančios įmonės Europoje susiduria su 27 skirtingais taisyklių rinkiniais tokiose 
svarbiose srityse kaip PVM, pašto paslaugos arba intelektinės nuosavybės teisės. Ir tai tik keli 
pavyzdžiai, dėl kurių smarkiai padidėja visos Europos mastu vykdomo verslo išlaidos, kartais 
tampančios tiesiog nepakeliamos, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Europos 
Sąjungoje 99 proc. įmonių klasifikuojamos kaip MVĮ. Jos yra ES ekonomikos pagrindas, nes 
jose sukuriama 85 proc. visų darbo vietų.
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Skaitmeninė ekonomika galėtų nulemti jų plėtrą ir padėti joms išbristi iš šios krizės. Todėl 
būtina įveikti šias kliūtis ir suteikti įmonėms naujų galimybių, paskatinti ekonomikos augimą 
ir darbo vietų kūrimą.

Kita vertus, ne mažiau svarbus ir vartotojų galimybių pasinaudoti visais bendrosios 
skaitmeninės rinkos pranašumais apribojimas. Kadangi dauguma internetinių parduotuvių 
nenori parduoti prekių bet kurios ES valstybės gyventojams (dėl jau minėtų priežasčių), 
vartotojui gyvenant už tam tikros rinkos ribų dažnai kyla internetinių operacijų trikdžių. Dėl 
šios priežasties neįvykdoma 61 proc. visų tarpvalstybinių operacijų.

Kaip teigiama naujausioje Vartotojų rinkos rezultatų suvestinėje ir jos tyrime apie elektroninę 
prekybą prekėmis, 13 iš 15 nagrinėtų gaminių kategorijų vartotojai gali sutaupyti. Iš tyrimo 
taip pat paaiškėjo, kad pirkdami internetu vartotojai turi mažiausiai dvigubai didesnį 
pasirinkimą nei pirkdami parduotuvėje. Pirkdami internetu visos ES teritorijoje, jie gali rinktis 
iš 16 kartų didesnio produktų asortimento. Pirkdami internetu, Europos vartotojai jau dabar 
laimi apie 11,7 mlrd. EUR per metus vien pirkdami prekes (tai prilygsta 0,12 proc. ES BVP). 
Jei elektroninė prekyba išaugtų ir sudarytų 15 proc. visos mažmeninės prekybos, būtų 
pašalintos kliūtys bendrajai skaitmeninei rinkai, bendra nauda vartotojų gerovei siektų 
204 mlrd. EUR (tai prilygsta 1,7 proc. ES BVP). 

Tai yra keturis kartus daugiau nei būtų kartu su valstybių sienomis nepašalinus rinkų 
susiskaidymo. Du trečdalius naudos vartotojai gauna dėl didesnio pasirinkimo internete, kuris 
ypač išauga renkantis daugiau nei vienoje valstybėje.

Europa atsidūrė būsimos ekonominės plėtros kryžkelėje, ir turime nuspręsti, ar suteiksime 
savo įmonėms gerą ar priešišką verslo aplinką. Turime nuspręsti, ar renkamės Europą be 
kliūčių, ar toliau liekame Europoje, kurioje kuriamos kliūtys verslo ir darbo vietų kūrimui. 

Šiais metais, kai švenčiame bendrosios rinkos sukūrimo dvidešimtmetį, turėtume suteikti 
būtiną impulsą mūsų ekonomikai, tai yra sukurti bendrąją skaitmeninę rinką. Praeito amžiaus 
devintajame ir dešimtajame dešimtmečiuose keturių laisvių įgyvendinimas atvėrė milžiniškas 
galimybes. Šiandien, bendrąją rinką išplėsdami į bendrąją skaitmeninę rinką, sukurtume dar 
daugiau galimybių. Skaitmeninė revoliucija mūsų ekonomikai, mūsų įmonėms ir piliečiams 
siūlo galimybę prisidėti prie ekonomikos augimo ir kurti darbo vietas visoje bendrojoje 
skaitmeninėje rinkoje.

Per pastaruosius porą metų Europos institucijos parengė ne vieną iniciatyvą šiuo klausimu, 
paskelbti įvairūs Europos Komisijos komunikatai ir Europos Parlamento pranešimai. Vidaus 
rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas sukūrė specialią bendrosios skaitmeninės rinkos ir 
elektroninės prekybos klausimų darbo grupę, kuri analizuoja kliūtis ir siūlo konkrečias 
veiksmų kryptis esamai padėčiai gerinti. Bet turime žengti toliau. Reikia konkretesnių 
politikos pasiūlymų, esmingesnių dabartinės padėties reformų.

Europa iš pramonės amžiaus greitai juda pasaulinės tinklu susietos žinių ir paslaugų 
ekonomikos link. Tai neišvengiamai lemia ne tik ekonomikos, bet ir institucijų bei sistemų, 
kurios buvo sukurtos kitokiai epochai, pokyčius. Pabrėžiant nepaprastą naujų technologijų 
keičiamosios galios, taip pat švietimo, įgūdžių ir mokymosi visą gyvenimą svarbą, šia 
iniciatyva siekiama paskatinti diskusiją ir sutelkti visuomenės dėmesį į svarbiausius 
sėkmingai žinių ekonomikai klausimus.
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Pranešėjas palankiai vertina Komisijos komunikate „Darni sistema, kuria siekiama padidinti 
pasitikėjimą bendrąja skaitmenine elektroninės prekybos ir internetu teikiamų paslaugų rinka“ 
pateiktas penkias rekomendacijas dėl veiksmų kuriant šios srities politiką ir praktiką, tačiau 
toliau nurodytais keturiais tarpusavyje susijusiais veiklos punktais norėtų išsamesnės analizės.

1. Mažosios ir vidutinės įmonės.

ES jau daug nuveikė gerindama MVĮ padėtį, bet dar reikės įdėti daug pastangų mažinant 
biurokratiją, paprastinant galimybes naudotis finansinėmis priemonėmis ir pagerinti MVĮ 
galimybes patekti į Europos ir tarptautinę rinkas. Europoje yra apie 23 mln. mažųjų ir 
vidutinių įmonių, jos sudaro 99 proc. visų įmonių ir sukuria 85 proc. darbo vietų. MVĮ yra 
pagrindinė ekonomikos augimo, inovacijų, darbo vietų kūrimo ir socialinės integracijos 
varomoji jėga. IRT, kaip pripažįstama Europos Sąjungos skaitmeninėje darbotvarkėje (vienoje 
iš pagrindinių strategijos „Europa 2020“ iniciatyvų), suteikė didelį impulsą augti, padidino 
produktyvumą MVĮ sektoriuje, o tai savo ruožtu pagerino piliečių ir vartotojų gerovę. 
Novatoriškoms MVĮ tenka ypatingas vaidmuo kuriant inovacijas ir augimą, nes jų 
naudojamos pokyčius skatinančios technologijos suteikia naujos energijos tiek pramonės, tiek 
ir viešojo sektoriaus produktyvumui, našumui ir konkurencingumui. Novatoriškos įmonės jau 
dabar yra Europos varomoji jėga, nes su IRT sektoriumi siejama apie 25 proc. BVP augimo.

Intensyviai technologijas naudojančios MVĮ ne tik auga ir dvigubai daugiau eksportuoja nei 
kitos įmonės, bet ir sukuria dukart daugiau darbo vietų. Visos visų sektorių įmonės turi labiau 
naudotis technologijomis. Remiantis McKinsey pasaulinio instituto (McKinsey Global 
Institute) duomenimis, 75 proc. interneto sukuriamos ekonominės vertės kyla iš tradicinių 
įmonių, kurios naudojasi internetinėmis technologijomis savo veiklos išlaidoms sumažinti.

2. Likusių kliūčių kuriant bendrąją skaitmeninę rinką įveikimas. Bendroji skaitmeninė 
rinka gali padėti siekti daugelio ES politikos tikslų, įskaitant ir strategijos „Europa 2020“ 
tikslų modernizuoti Europos darbo rinką ir padaryti ekonomiką ekologiškesnę. Vis dėlto šiuo 
metu turime ne vieną, o 27 bendrąsias skaitmenines rinkas. Turime atnaujinti esamas 
taisykles, kad galėtume sukurti bendrąją skaitmeninę rinką. Nesant vienalytės ES bendrosios 
skaitmeninės rinkos, daugelis MVĮ negali pasinaudoti interneto ir IRT teikiama nauda, nes jos 
negali sau leisti tų pačių teisinių, mokestinių ir (arba) administracinių išlaidų kaip didelės 
įmonės. Jei Europa tikisi pasinaudoti bendrosios skaitmeninės rinkos galimybėmis 
ekonomikos sektoriuje, kuriame ryžtingai apsispręsta dėl būsimo konkurencingumo, darbo 
vietų kūrimo ir produktyvumo, toliau nurodyto užduočių, be kitų priemonių, sąrašo 
įvykdymas yra sąlyga sine qua non:

 paspartinti itin didelės spartos plačiajuosčio ryšio plėtrą ir įdiegimą; 
 sukurti patikimas, saugias ir veiksmingas internetinio mokėjimo sistemas; 
 modernizuoti ir supaprastinti sudėtingas ir iš dalies besidubliuojančias PVM sistemas; 
 sumažinti tarpvalstybines gabenimo išlaidas ir padidinti pristatymo patikimumą; 
 sukurti visą Europą apimančią sistemą, kurioje galiotų suderintos duomenų apsaugos 

taisyklės ir būtų atsižvelgta į naujas technologijas, pvz., į nuotolinių kompiuterinių išteklių 
paslaugas;

 sukurti intelektinės nuosavybės teisių Europos Sąjungos strategiją;
 tinkamai taikyti Paslaugų direktyvos 20 straipsnio 2 dalį.
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3. Pasitikėjimo bendrąja skaitmenine rinka ir jos patikimumo kūrimas. Patikimumas –
vienas iš pagrindinių veiksnių, nuo kurio priklauso elektroninės prekybos ir internetinių 
paslaugų populiarumas. Būtina imtis tolesnių priemonių elektroninės prekybos augimui 
skatinti, ir tai būtina daryti didinant pasitikėjimą. Reikia sukurti internetinę rinką, kuria 
vartotojai galėtų pasitikėti, nes būtų užtikrintas skaidrumas, saugumas ir vartotojų teisių 
apsauga. Pagrindiniai statistikos duomenys yra iškalbingi ir jie turėtų būti aiškus įspėjimas 
politikos formuotojams:

 dėl sparčiojo plačiajuosčio ryšio pažymėtina, kad ES vis dar labai silpna šioje srityje, nes 
tik 0,9 proc. tinklų veikia 100 megabitų per sekundę greičiu; tai toli gražu neatitinka 
Skaitmeninės darbotvarkės tikslo – iki 2020 m. pasiekti 50 proc. itin didelės spartos 
interneto skvarbos; 

 Europoje neparengiama pakankamai IRT specialistų, spėjama, kad iki 2015 m. trūks 
700 000 skaitmeninės srities gebėjimų turinčių specialistų, ir tai fiksuojama esant 
rekordiniam 10,2 proc. nedarbo lygiui ir nerimą keliančiam 22,4 proc. jaunimo nedarbo 
lygiui; 

 beveik kas antro Europos vartotojo nedomina tarpvalstybinės operacijos, nes jie nerimauja 
dėl pirkinio pristatymo saugumo; šis rodiklis vidutiniškai du kartus didesnis, palyginti su 
pristatymo atvejais šalies viduje; 

 35 proc. interneto vartotojų vengia pirkti internetu, nes nerimauja dėl mokėjimų saugumo,
teisinio tikrumo stokos ir kt.

Europos Sąjungos pasitikėjimo internetu ženklo sukūrimas būtų kitas žingsnis, kuriuo būtų 
galima toliau stiprinti jau minėtomis priemonėmis padėtus pagrindus ir taip sukurti 
veiksmingus bei prieinamus AGS ir IGS būdus arba toliau stiprinti kitas įgyvendinimo 
užtikrinimo priemones. Pasitikėjimui skatinti būtų svarbus veiksmingos elektroninio parašo 
sistemos sukūrimas, taip pat ES internetinių teisių kodekso išleidimas ir geresnis 
informavimas apie vartotojų teises Europos Sąjungoje.

4. Konkurencingesnės Europos pagrindo kūrimas. Nepasinaudoję IRT ir inovacijų 
teikiama nauda, patirtume žlugdančių ilgalaikių padarinių. Todėl bendroji skaitmeninė rinka 
skubiai ir pirmumo tvarka turi tapti ištekliu verslo aplinkai, palengvinsiančiu įmonių 
investicijas, mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. Tokios priemonės kaip Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė, elektroniniai viešieji pirkimai, elektroninio parašo gairės bei 
kitos taptų svarbiu katalizatoriumi, kuris pagelbėtų kuriant pagrindą įmonių technologinei 
plėtrai ir inovacijoms. 

Pranešėjo nuomone, būtent esamų ES taisyklių įgyvendinimas ir pritaikymas siekiant baigti 
bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimą padės Europai tapti lygiaverte savo konkurenčių 
pasaulinėje rinkoje partnere, taip pat sudarys sąlygas jai rasti išeitį iš dabartinės finansų 
krizės, kurią ji įveiks stipresnė ir pasirengusi spręsti XXI amžiaus pasaulinės ekonomikos 
problemas.


