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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad interneto paslaugos teikiamos tarpvalstybiniu mastu ir kad dėl to reikia imtis 
suderintų veiksmų atsižvelgiant į Europos skaitmeninę darbotvarkę;

2. pažymi, kad Europos rinka su beveik 500 mln. žmonių, prijungta prie sparčiojo 
plačiajuosčio ryšio, padės inicijuoti vidaus rinkos kūrimą; pabrėžia, kad reikia susieti 
skaitmeninę darbotvarkę su naujų paslaugų, pvz., elektroninės prekybos, e. sveikatos, 
e. mokymosi, e. bankininkystės ir e. valdžios paslaugų, teikimu;

3. primena, kad skaitmeninė bendroji rinka – 500 mln. vartotojų rinka, kurioje paslaugos gali 
laisvai judėti, yra labai svarbi konkurencingumo ir ekonomikos augimo varomoji jėga, 
suteikianti aukštos kvalifikacijos reikalaujančių darbo vietų ir sudaranti palankesnes 
sąlygas ES tapti žinių ekonomika;

4. pabrėžia, kad plačiajuostis ryšys ir internetas yra svarbūs ekonomikos augimo, žinių 
visuomenės, darbo vietų kūrimo, inovacijų ir Europos konkurencingumo skatinimo 
veiksniai, jie taip pat svarbūs skatinant elektroninę prekybą ir paslaugas; pabrėžia, kad 
vartotojams ir įmonėms norint visapusiškai naudotis interneto privalumais reikalingas 
plačiajuostis ryšys;

5. pažymi, kad konkurencijos, skaidrumo, perduodamų duomenų apimties valdymo ir 
paslaugų kokybės skatinimas ir  taip pat patogų prisijungimas – tai minimalios būtinos 
sąlygos siekiant užtikrinti tinklo neutralumą; pakartoja savo paramą atviram internetui, 
kuriame turinys ir atskiros komercinės paslaugos negalėtų būti blokuojamos; primena 
naujausias Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) išvadas ir mano, 
kad reikia papildomų priemonių siekiant užtikrinti tinklo neutralumą;

6. dar kartą atkreipia dėmesį į galimus sunkumus, kai nesilaikoma tinklo neutralumo, 
įskaitant antikonkurencinius veiksmus, naujovių blokavimą, saviraiškos laisvės 
suvaržymą, vartotojų informavimo stoką, privatumo pažeidimą ir į tai, kad dėl tinklo 
neutralumo trūkumo kenčia įmonės, vartotojai ir visa visuomenė;

7. pabrėžia, jog siekiant plėtoti Europos bendrąją skaitmeninę rinką svarbu toliau dėti 
pastangas siekiant visiems vartotojams suteikti visur esančią sparčią prieigą, skatinant 
prieigą prie fiksuoto ir mobiliojo interneto ryšio ir plėtojant kitos kartos infrastruktūrą; 
pabrėžia, jog tam reikia įgyvendinti politiką, kuri skatintų konkurencingą prieigą;

8. pabrėžia, jog siekiant sukurti visiškai veikiančią bendrąją skaitmeninę rinką reikia 
koordinuotų veiksmų, kad būtų užtikrinta, jog visi piliečiai, nepaisant jų amžiaus, buvimo 
vietos, išsilavinimo ir lyties, turėtų prieigą prie interneto ir reikiamų naudojimosi juo
įgūdžių; 

9. ragina Komisiją ir valstybes nares suteikti naują paskatą Europos sparčiojo ir itin didelės 
spartos plačiajuosčio ryšio strategijai ir atnaujinti atitinkamus tikslus;
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10. tvirtina, kad kompetencija skaitmeninių technologijų srityje yra itin svarbi plėtojant 
konkurencingą bendrąją skaitmeninę rinką ir kad visi europiečiai turėtų įgyti tinkamų 
skaitmeninių įgūdžių; atkreipia dėmesį į labai svarbų įsipareigojimą sumažinti 
skaitmeninio raštingumo ir kompetencijos spragas iki 2015 m. vidurio;

11. pripažįsta, kad reikia ieškoti būdų, kaip padidinti piliečių pasitikėjimą internetine aplinka 
ir užtikrinti jų teises ir laisves, susijusias su privatumu, duomenų apsauga ir saviraiškos ir 
informacijos laisve, įskaitant geografinių, techninių ir organizacinių kliūčių panaikinimą 
taikant žalos atlyginimo mechanizmus;

12. tvirtai įsitikinęs, kad privatumo apsauga yra ne tik svarbiausia Europos Sąjungos vertybė, 
bet jai taip pat tenka pagrindinis vaidmuo didinant būtiną naudotojų pasitikėjimą 
skaitmenine aplinka, kad galėtų būti visiškai sukurta bendroji skaitmeninė rinka; todėl 
teigiamai vertina Komisijos pasiūlymus pritaikyti Duomenų apsaugos direktyvą prie 
dabartinės skaitmeninės aplinkos ir tokiu būdu skatinti inovatyvų internetinės aplinkos 
pobūdį ir sparčiau plėtoti perspektyvias naująsias technologijas, pvz., nuotolinių 
kompiuterinių išteklių paslaugas;

13. pabrėžia, kad interneto rinkos turėtų būti kiek įmanoma lankstesnės, kad būtų sudarytos 
didesnės šio sektoriaus verslumo ir plėtros galimybės;

14. ragina kurti integruotą Europos mokėjimų kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu rinką; 
ragina tuo pat metu kurti paprastesnę e. sąskaitų faktūrų išrašymo sistemą; šiais abiem 
klausimais pabrėžia, jog siekiant sudaryti sąlygas maksimaliam rinkos galimybių 
panaudojimui ir konkurencijai svarbu užtikrinti sąveikumą ir taikyti atvirus standartus;

15. pabrėžia, kad gerai veikianti skaitmeninė ekonomika būtina, jei norima, kad gerai veiktų 
visos ES ekonomika; vis dėlto pažymi, kad šiuo metu laisvam skaitmeninių paslaugų 
judėjimui labai trukdo nevienodos nacionalinio lygmens taisyklės, kai įmonės Europos 
Sąjungoje susiduria su daugybe tarpvalstybinės prekybos kliūčių, daugiausia dėl skirtingų 
valstybėse narėse taikomų taisyklių tokiose srityse kaip vartotojų apsauga, PVM, 
konkrečių produktų reguliavimas ir mokėjimų operacijos; ragina ES institucijas iki 
2015 m. tvirčiau įsipareigoti pašalinti pagrindines tarpvalstybinių sandorių internetu 
reguliavimo kliūtis; ragina Komisiją toliau teikti pasiūlymus dėl tikslinių teisėkūros 
veiksmų pagrindinėms kliūtims išspręsti;

16. pabrėžia vieno langelio sistemos svarbą PVM, siekiant sudaryti MVĮ palankesnes sąlygas 
tarpvalstybinei elektroninei prekybai ir skatinti e. sąskaitų faktūrų išrašymą; vis dėlto 
atkreipia dėmesį į tai, kad tokia vieno langelio sistema turėtų būti kuriama tik esamų 
institucijų sistemoje nedidinant naštos mokesčių mokėtojams;

17. teigiamai vertina Europos Komisijos pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto 
dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų 
vidaus rinkoje, kuris apima ES lygmens abipusį pranešimuose nurodytų elektroninės 
atpažinties schemų pripažinimą ir priėmimą ir todėl gali sudaryti sąlygas saugiai ir 
sklandžiai elektroninei įmonių, piliečių ir valstybės institucijų sąveikai tokiu būdu 
didindamas viešųjų ir privačių internetinių paslaugų, e. verslo ir e. prekybos 
veiksmingumą ES;
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18. pabrėžia, jog svarbu laikytis suderinto požiūrio į išimtis ir apribojimus autorių teisių 
srityje, taip pat taikyti suderintas teisės aktuose nustatytas, dažnai moksliniams tyrėjams ir 
kūrėjams naudingas išimtis prekių ženklams ir patentams siekiant užtikrinti geresnes 
sąlygas naujoms novatoriškoms paslaugoms kurti, teikti ir naudoti ir užtikrinti mokslinių 
tyrėjų grupėms, novatoriams, menininkams ir naudotojams teisinį aiškumą, būtiną, kad 
atsirastų klestinti Europos skaitmeninė aplinka;

19. pabrėžia, jog, siekiant padidinti tarpvalstybinės prekybos mastą, būtina, kad ES skubiai 
užtikrintų įmonių ir vartotojų pasitikėjimą ir suteiktų jiems prekybos internetu priemonių; 
todėl ragina supaprastinti licencijavimo sistemas ir kurti veiksmingą autorių teisių 
sistemą;

20. pritaria Komisijai, jog nereikia persvarstyti dabartinės Elektroninės prekybos direktyvoje 
nustatytos teisinės sistemos; vis dėlto pabrėžia, kad reikia išsamesnio išaiškinimo 
pranešimų ir veiksmų procedūrų vykdymo neteisėto turinio atvejais klausimu;

21. pabrėžia galimą naudą vartotojams ir įmonėms, jeigu teikiant viešąsias paslaugas būtų 
pereita prie skaitmeninių technologijų, ir ragina valstybes nares parengti nacionalinius 
perėjimo prie skaitmeninių technologijų teikiant viešąsias paslaugas planus, kurie turėtų 
apimti tikslus ir priemones siekiant 2015 m. viešąsias paslaugas teikti internetu ir padaryti 
jas prieinamas;

22. atkreipia dėmesį į tai, kad viešojo sektoriaus naudojimasis informacinėmis ir ryšių 
technologijomis yra pagrindinis veiksnys kuriant skaitmeninę ir žinių visuomenę, ir todėl 
primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares toliau kurti saugias ir veiksmingas e. 
paslaugas; pažymi, kad tarpvalstybinė sąveika yra būtina sąlyga siekiant priimti 
sprendimus dėl tarpvalstybinių e. sąskaitų faktūrų išrašymo, ypač kai tai susiję su 
e. atpažintimi ir e. parašais;

23. savo 2012 m. balandžio 20 d. rezoliucijoje „Konkurencinga skaitmeninė bendroji rinka. E. 
valdžia kaip pradininkė“ Europos Parlamentas pabrėžia teisinio tikrumo, aiškios techninės 
aplinkos ir atvirų ir sąveikių e. sąskaitų faktūrų išrašymo sprendimų, grindžiamų bendrais 
teisiniais reikalavimais, verslo procesais ir techniniais standartais, kad juos būtų lengviau 
masiškai įdiegti, svarbą;

24. atkreipia dėmesį į būtinybę toliau stengtis suderinti intelektinės nuosavybės teisių 
taisykles užtikrinant piliečių teises ir laisves, kad būtų galima palengvinti bendrosios 
skaitmeninės rinkos užbaigimą;

25. ragina Komisiją įvertinti, ar būtina nustatyti vienodus ir atvirus Europos Sąjungos 
e. atpažinties ir e. parašų standartus;

26. pažymi, kad tarpvalstybinės prieigos prie valstybinių administracijų teikiamų elektroninių 
paslaugų pagrindinės kliūtys susijusios su e. parašų naudojimu ir e. atpažintimi bei 
e. valdžios sistemų nesuderinamumu ES lygmeniu; teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą 
dėl Reglamento dėl elektroninių operacijų elektroninio identifikavimo ir patikimumo 
užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje;
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27. ragina valstybes nares parengti nacionalinius su kibernetiniais incidentais susijusių 
nenumatytų atvejų planus, siekiant kovoti su tarpvalstybinės svarbos kibernetiniais veiklos 
trikdžiais arba kibernetiniais išpuoliais, įskaitant Europos ir nacionalinius ypatingos 
svarbos informacinės infrastruktūros planus, ir plėtoti atsparesnės ir patikimesnės 
infrastruktūros strategijas; pabrėžia, kad reikėtų užtikrinti aktyvesnį tarptautinį 
bendradarbiavimą šioje srityje; primena, kad už tinklo ir informacijos saugumą atsakingi 
visi suinteresuotieji subjektai, įskaitant naudotojus namuose, paslaugų teikėjus ir produktų 
kūrėjus; rekomenduoja skatinti vykdyti kibernetinio saugumo mokymus ir švietimo 
programas, skirtas kiek piliečiams, tiek ir profesionalams;

28. pabrėžia, kad mobiliaisiais įrenginiais vis dažniau naudojamasi internetu, ir ragina imtis 
veiksmų, kuriais būtų siekiama užtikrinti, kad mobiliajam internetui būtų teikiama 
daugiau radijo spektro ir kad tais mobiliaisiais įrenginiais būtų teikiamos kokybiškesnės 
elektroninės paslaugos; radijo spektro paskirstymas ateityje turės padėti pagrindą Europos 
lyderiavimui belaidžių prietaikų ir naujų paslaugų srityse, kad būtų paskatintas ES 
ekonomikos augimas ir konkurencingumas pasaulyje;

29. pažymi, kad kiek fiksuotu, tiek ir mobiliuoju ryšiu perduodamų duomenų apimtys didėja 
eksponentiškai, todėl svarbu atlikti tokius veiksmus siekiant užtikrinti padidėjusį duomenų 
judėjimą, pvz. toliau darniai paskirstyti bevieliam plačiajuosčiam ryšiui spektro dažnius, 
padidinti spektro veiksmingumą ir greitai diegti naujos kartos prieigos tinklus;

30. pažymi, kad siekiant įvykdyti būsimus pajėgumų reikalavimus, visų pirma, būtina 
įvertinti, ar reikia duomenų perdavimui mobiliuoju ryšiu atverti 700 MHz juostą;

31. pripažįsta, kad spartieji tinklai yra būtina internetu teikiamų paslaugų kūrimo ir 
ekonomikos augimo sąlyga; ragina Europos Komisiją parengti geriausios pasaulyje 
skaitmeninės darbotvarkės tikslus, kuriuos įgyvendinus Europa pirmaus pasaulyje 
interneto spartos ir ryšio srityje; ragina valstybes nares toliau rengti nacionalinius 
plačiajuosčio ryšio planus ir priimti veiksmų planus, kuriuose būtų nurodytos konkrečios 
priemonės, skirtos skaitmeninėje darbotvarkėje nustatytiems plataus užmojo tikslams 
įgyvendinti, taip pat pabrėžia lemiamą strateginę Europos Komisijos Europos 
infrastruktūros tinklų priemonėje pasiūlytų priemonių svarbą;

32. apgailestauja, kad ES atsilieka šviesolaidinio interneto ryšio srityje; todėl ragina valstybes 
nares ir Europos Komisiją paspartinti itin didelės spartos plačiajuosčio ryšio plėtrą ir 
diegimą ir ragina parengti ES plataus masto šviesolaidinės ryšio linijos iki galutinio 
paslaugų gavėjo įrengimo strategiją;

33. mano, kad siekiant sukurti bendrąją skaitmeninę rinką itin svarbu nuosekliai plėtojant IRT 
taip pat skatinti IRT mokslinių tyrimų pažangą ir didinti viešąsias ir privačias investicijas į 
rizikingus bendrus IRT mokslinius tyrimus ir inovacijas; pabrėžia, kad Europa turėtų 
pirmauti kuriant interneto technologijas ir standartus; siūlo būsimose finansinėse 
programose ir programoje „Horizontas 2020“ gerokai padidinti ES IRT mokslinių tyrimų 
biudžetą;

34. pažymi, kad greitas itin spartaus plačiajuosčio ryšio įdiegimas būtinas siekiant užtikrinti 
Europos konkurencingumą pasaulyje, plėtoti Europos produktyvumą ir kurti naujas ir 
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mažas įmones, galinčias tapti įvairių sektorių, pvz., sveikatos priežiūros, gamybos ir 
paslaugų pramonės, lyderėmis;

35. ragina imtis specialių priemonių, siekiant užtikrinti, kad MVĮ turėtų visas galimybes 
naudotis plačiajuosčio ryšio potencialu elektroninės prekybos ir elektroninių viešųjų 
pirkimų srityse; ragina Komisiją remti valstybių narių iniciatyvas ugdyti MVĮ skaitmeninį 
raštingumą ir skatinti novatoriškus internetinio verslo modelius įgyvendinant 
Konkurencijos ir inovacijų programą (CIP) ir ateityje ją pakeisiančią Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programą (COSME);

36. pripažįsta labai svarbų nuotolinių kompiuterinių išteklių paslaugų potencialą ir ragina 
Komisiją nedelsiant pasiūlyti Europos nuotolinių kompiuterinių išteklių paslaugų 
strategiją;

37. ragina Komisiją ir valstybes nares plėtoti informacinių technologijų mokymo programas 
vartotojų teisių, pareigų ir pavojų vidaus skaitmeninėje rinkoje klausimais.
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