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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma 
2030 m. politikos programa „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“
(COM(2021)0574 – C9-0359/2021 – 2021/0293(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2021)0574),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
173 straipsnio 3 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C9-0359/2021),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų 
apsaugos komiteto bei Kultūros ir švietimo komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą 
(A9-0159/2022),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkei perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

1 [OL C 0, 0000 0 0, p. 0.]
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Pakeitimas 1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

2021/0293 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

kuriuo nustatoma 2030 m. politikos programa „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 173 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę2, 

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę3, 

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros4,

kadangi:

(1) 2021 m. kovo 9 d. komunikate „2030 m. skaitmeninės politikos kelrodis. Europos 
skaitmeninio dešimtmečio kelias“5 (toliau – komunikatas „Skaitmeninės politikos 
kelrodis“) Komisija išdėstė savo skaitmeninės transformacijos iki 2030 m., kuri padės 
įgalinti piliečius ir įmones, viziją. Sąjungos ekonomikos ir visuomenės skaitmeninės 
transformacijos būdas turėtų apimti atvirą skaitmeninį strateginį savarankiškumą, 

* Pakeitimai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas 
simboliu ▌.
2 OL C , , p. .
3 OL C , , p. .
4 Europos Parlamento pozicija. 
5 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 

ir Regionų komitetui „2030 m. skaitmeninės politikos kelrodis. Europos skaitmeninio dešimtmečio kelias“, 
COM(2021) 118 final/2.
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pasaulinę lyderystę, prieinamumą, įtrauktį, lygybę, tvarumą, atsparumą, saugumą, 
gyvenimo kokybės gerinimą, paslaugų prieinamumą ir pagarbą piliečių teisėms bei 
siekiams ir prisidėti prie dinamiškos, efektyviai išteklius naudojančios ir teisingos 
Sąjungos ekonomikos ir visuomenės;

(2) 2021 m. kovo 25 d. pareiškime Europos Vadovų Taryba laikėsi nuomonės, kad 
komunikatas „Skaitmeninės politikos kelrodis“ yra žingsnis pirmyn apibrėžiant Europos 
skaitmeninę plėtrą ateinantį dešimtmetį, ir patvirtino jame išdėstytą viziją, įskaitant 
idėją dėl politikos programos, turinčios tvirtą valdymo struktūrą ir sistemą, kuria būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos įgyvendinti daugiašalius projektus, būtinus Europos 
skaitmeninei transformacijai svarbiausiose srityse. Ji taip pat paragino Komisiją išplėsti 
Europos Sąjungos skaitmeninės transformacijos politikos priemonių rinkinį tiek 
Europos Sąjungos, tiek nacionaliniu lygmenimis ir pasinaudoti visomis turimomis 
pramonės, prekybos ir konkurencijos politikos, įgūdžių ir švietimo, mokslinių tyrimų ir 
inovacijų politikos bei ilgalaikio finansavimo priemonėmis, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos skaitmeninei transformacijai;

(2a) 2030 m. politikos programa „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“ turėtų padėti siekti 
„Europos deklaracijos dėl skaitmeninio dešimtmečio skaitmeninių teisių ir principų“ 
(pasirašyta XXXX), pagal kurią vykdant skaitmeninę transformaciją daugiausia 
dėmesio skiriama žmonėms, tikslų.

(3) kaip nurodyta Komisijos komunikate, kuriuo atnaujinama 2020 m. naujoji pramonės 
strategija6, Europos Sąjungai būtina nustatyti ypatingos svarbos technologijų ir 
strateginių sektorių sistemas, šalinti strateginius trūkumus ir didelės rizikos 
priklausomybes, dėl kurių gali atsirasti tiekimo trūkumas ar kibernetinio saugumo 
rizika, ir skatinti skaitmeninę pertvarką. Taip pabrėžiama, jog svarbu, kad valstybės 
narės suvienytų jėgas ir remtų pramonės pastangas spręsti šių priklausomybių 
problemas ir plėtoti strateginių pajėgumų poreikius. Tai taip pat atitinka 2021 m. 
strateginio prognozavimo ataskaitoje pateiktą analizę7. Įgyvendindama Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę ir rengdama nacionalinius ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus Komisija paragino valstybes nares koordinuoti 
savo pastangas skaitmeninės srities daugiašalių projektų naudai. Ši patirtis parodė, kad 
Komisija turi remti valstybių narių koordinavimo pastangas, o Sąjunga turi disponuoti 
įgyvendinimo mechanizmais, kurie palengvintų bendras investicijas, kad daugiašaliai 
projektai galėtų būti įgyvendinami. Kartu su kitomis Komisijos iniciatyvomis, 
pavyzdžiui, ypatingos svarbos technologijų stebėjimo centru8, turėtų būti sukurta 
valdymo struktūra, pagal kurią būtų įgyvendinamas komunikatas „Skaitmeninės 
politikos kelrodis“ ir padedama nustatyti dabartinę ir galimą būsimą Sąjungos 
skaitmeninę strateginę priklausomybę bei prisidėti prie jos skaitmeninės atviros 
strateginės autonomijos stiprinimo;

6 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui „Naujosios 2020 m. pramonės strategijos atnaujinimas. Bendrosios rinkos stiprinimas 
siekiant Europos ekonomikos atsigavimo“, 2021 5 5 COM(2021) 350 final.

7 COM(2021) 750 final, 2021 9 8 – „2021 m. strateginio prognozavimo ataskaita. ES pajėgumas ir laisvė 
veikti“.

8 Civilinės, gynybos ir kosmoso pramonės šakų sinergijos veiksmų planas, 2021 2 22, COM(2021) 70 final, 
4 veiksmas. 
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(4) Komisijos komunikate dėl Europos žaliojo kurso pabrėžiama9, kad Europa turi išnaudoti 
galimybes, kurias atveria skaitmeninė transformacija – ji atliks lemiamą vaidmenį 
siekiant žaliojo kurso tikslų. Sąjunga turėtų skatinti būtiną skaitmeninę transformaciją 
ir į ją investuoti, nes siekiant Europos žaliojo kurso tvarumo tikslų, Paryžiaus 
susitarimo ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų, lemiamas vaidmuo daugelyje 
įvairių sektorių tenka skaitmeninėms technologijoms. Skaitmeninės technologijos, 
tokios kaip dirbtinis intelektas, 5G, 6G, blokų grandinės, debesijos ir tinklo paribio 
(angl. edge) kompiuterija ir daiktų internetas turėtų paspartinti ir labai padidinti 
politikos poveikį kovai su klimato kaita ir aplinkos apsaugai. Tai reiškia, kad 
skaitmeninės technologijos ir elektronika turi tapti tvarūs visą jų gyvavimo ciklą, 
įskaitant produktus, gamybos procesus, būtiną infrastruktūrą ir atliekų tvarkymą. 
Kartu su palydovine navigacija ir lokalizavimu skaitmeninimas taip pat suteikia naujų 
galimybių nuotoliniu būdu stebėti oro ir vandens taršą bei stebėti ir optimizuoti 
energijos ir gamtos išteklių naudojimą. Sykiu Europai reikia tokio skaitmeninio 
sektoriaus, kuriame būtų rūpestingai atsižvelgiama į tvarumą, užtikrinant, kad 
skaitmeninė infrastruktūra ir technologijos taptų įtikinamai tvaresnės, atsinaujinančios 
ir efektyviau naudotų energiją ir išteklius, taip pat prisidėtų prie tvarios žiedinės ir 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos ir visuomenės kūrimo pagal Europos žaliojo 
kurso nuostatas. Vykdant dvejopą skaitmeninę ir žaliąją pertvarką nereikėtų pereiti 
nuo priklausomybės nuo iškastinio kuro prie priklausomybės nuo svarbiausiųjų 
žaliavų.

(4a) skaitmeninei infrastruktūrai skirtomis politikos priemonėmis ir investicijomis taip pat 
turėtų būti siekiama užtikrinti įtraukų junglumą su galimybe naudotis įperkama 
interneto prieiga, kad būtų galima panaikinti skaitmeninę atskirtį Sąjungoje, 
ypatingą dėmesį skiriant teritorinei atskirčiai;

(5) komunikate „Skaitmeninės politikos kelrodis“ numatytos priemonės turėtų būti 
įgyvendintos, siekiant sustiprinti Europos skaitmeninės ateities formavimo strategijoje 
apibrėžtus veiksmus ir remiantis esamomis Sąjungos priemonėmis (pavyzdžiui, 
sanglaudos programomis, Techninės paramos priemone, Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2021/69410, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) 2021/69511, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/52312), 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/69013, Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) 2021/115314 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 

9 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos žaliasis kursas“, 2019 12 11, 
COM(2019) 640 final.

10 2021 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/694, kuriuo nustatoma 
Skaitmeninės Europos programa ir panaikinamas Sprendimas (ES) 2015/2240, OL L 166, 2021 5 11, p. 1.

11 2021 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/695, kuriuo sukuriama 
bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“, nustatomos su ja susijusios 
dalyvavimo ir sklaidos taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1290/2013 ir (ES) Nr. 1291/2013, 
OL L 170, 2021 5 12, p. 1.

12 2021 m. kovo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/523, kuriuo nustatoma 
programa „InvestEU“ ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/1017, OL L 107, 2021 3 26, p. 30.

13 2021 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/690, kuriuo 
nustatoma vidaus rinkos, įmonių, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, konkurencingumo, augalų, gyvūnų, 
maisto bei pašarų srities ir Europos statistikos programa (Bendrosios rinkos programa) ir panaikinami 
reglamentai (ES) Nr. 99/2013, (ES) Nr. 1287/2013, (ES) Nr. 254/2014 bei (ES) Nr. 652/2014 (OL L 153, 
2021 5 3, p. 1).
14 2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1153, kuriuo nustatoma 
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(ES) 2021/24115skaitmeninei pertvarkai skirtomis lėšomis. Todėl šiuo sprendimu turėtų 
būti nustatyta politikos programa „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“, kad būtų 
pasiekta, paspartinta ir suformuota sėkminga Sąjungos ekonomikos ir visuomenės 
skaitmeninė transformacija; 

(5a) Europos socialinių teisių ramstyje įtvirtinta teisė gauti kokybiškas pagrindines 
paslaugas, įskaitant skaitmeninius ryšius ir teisę į kokybišką ir įtraukų švietimą, 
mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą;

(6) norint sekti Sąjungos skaitmeninės transformacijos spartos trajektoriją, reikėtų nustatyti 
skaitmeninius tikslus. Šie tikslai turėtų būti susieti su konkrečiomis sritimis, kuriose 
Sąjungoje turėtų būti daroma bendra pažanga. Tikslai grindžiami keturiomis 
pagrindinėmis kryptimis, nurodytomis komunikate „Skaitmeninės politikos kelrodis“, 
kurios įvardytos kaip esminės Sąjungos skaitmeninės transformacijos sritys: 
skaitmeniniais įgūdžiais, skaitmenine infrastruktūra, įmonių ir viešųjų paslaugų 
skaitmenizacija;

(7) tiek pagrindiniai, tiek aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai yra būtini siekiant sustiprinti 
Sąjungos visuomenės kolektyvinį atsparumą, apgręžti protų nutekėjimą ir sustiprinti 
Sąjungos patrauklumą aukštos kvalifikacijos specialistams. Remiantis 2021 m. liepos 
mėn. Komisijos metine ataskaita dėl Europos MVĮ 2020–2021 m., COVID-19 
pandemija paspartino skaitmeninių sprendimų diegimą verslo operacijoms ir 
padidino piliečiams ir įmonėms teikiamų e. valdžios paslaugų prieinamumą. Vis dėlto 
Sąjungoje išlieka didelis atotrūkis tarp reikiamo aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių 
įgijusių specialistų skaičiaus ir jų prieinamumo Sąjungos darbo rinkoje. Komisijos 
Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) 2021 m. duomenimis, 
Sąjungos įmonėms, visų pirma mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), dar prieš 
pandemiją buvo sunku rasti pakankamai IRT specialistų. Skaitmeninių įgūdžių ir 
gebėjimų turintys piliečiai galės pasinaudoti skaitmeninio dešimtmečio teikiamomis 
galimybėmis. Kad šis tikslas būtų pasiektas, dėmesys turėtų būti skiriamas švietimui, 
siekiant užtikrinti, kad mokytojai ir švietimo bendruomenė apskritai būtų tinkamai 
parengti, turėtų įgūdžių ir priemonių, leidžiančių taikant mokymo metodus 
veiksmingai naudotis technologijomis ir mokyti skaitmeninių technologijų. Be to, 
skaitmeninis mokymas ir švietimas turėtų padėti aktyviai visuomenės daliai įgyti naujų 
įgūdžių ir persikvalifikuoti bei mokytis visą gyvenimą, kad jie galėtų pasinaudoti 
visais pramonės ir paslaugų skaitmeninimo privalumais ir galimybėmis ir sykiu 
užtikrinti, kad studentai trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu būtų geriau 
pasirengę įsilieti į darbo rinką. Taip pat turėtų būti skatinamas darbdavių teikiamas 
neformalusis skaitmeninis patirtinis mokymas. Švietimas ir mokymas suteiks 
konkrečių karjeros paskatų, kad būtų galima pašalinti lyčių skirtumus ir jų išvengti;

(7a) kad būtų galima pasinaudoti skaitmeninimo privalumais, toliau plėtoti technologijas 
ir užtikrinti Sąjungos skaitmeninę lyderystę, yra ypač svarbi junglumo, 
mikroelektronikos ir gebėjimo apdoroti didelius duomenų kiekius požiūriu tvari 
skaitmeninė infrastruktūra. Kaip teigiama 2021 m. birželio 30 d. Komisijos 
komunikate „Ilgalaikė ES kaimo vietovių vizija: stipresnės, sujungtos, atsparios ir 
klestinčios kaimo vietovės iki 2040 m.“, visoje Sąjungoje reikia patikimo, greito ir 

Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) 
Nr. 283/2014 (OL L 249, 2021 7 14, p. 38).
15 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, OL L 57, 2021 2 18, p. 17.
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saugaus ryšio visiems ir visur, įskaitant kaimo ir atokias vietoves, pavyzdžiui, salas, 
kalnuotus ir retai apgyvendintus regionus, taip pat atokiausius regionus. Visuomenės 
poreikiai, susiję su nusiuntimo ir parsisiuntimo pralaidumu, nuolat auga. Iki 2030 m. 
gigabitinės spartos tinklais turėtų galėti naudotis visi, kuriems reikia arba kurie 
pageidauja tokio pajėgumo. Visi Sąjungos namų ūkiai ir įmonės, visų pirma MVĮ, 
turėtų turėti galimybę naudotis gigabitinėmis spartos paslaugomis, kurias naudotojui 
galima teikti naudojant įvairias pagrindines technologijas, pavyzdžiui, šviesolaidines, 
palydovines, 5G, 6G ir naujos kartos belaidžio ryšio technologijas, atsižvelgiant į jų 
veiksmingumą, ir kurios taip pat turėtų apimti paskutinį segmentą iki galutinio 
naudotojo įrenginio. Bus reikalingos vienodos sąlygos investicijoms į skaitmeninę 
infrastruktūrą, visų pirma siekiant sukurti tinkamas sistemas, kad visi rinkos dalyviai, 
gaunantys naudos iš skaitmeninės transformacijos, prisiimtų savo socialinę 
atsakomybę ir prisidėtų prie konkurencingos ir veikiančios viešųjų gėrybių, paslaugų 
ir infrastruktūros aplinkos, kuri būtų naudinga visiems Europos piliečiams; 

(7b) technologiškai neutralus požiūris į junglumą yra principas, kuriuo turėtų būti 
grindžiama Sąjungos ir nacionalinė skaitmeninė politika. Tai neturėtų daryti įtakos 
faktui, jog Sąjungai, kad ji galėtų džiaugtis gerovės vaisiais, reikalinga aukščiausius 
pajėgumų, atsparumo, saugos ir tvarumo standartus atitinkanti infrastruktūra. 
Visoms technologijoms, galinčioms padėti siekti junglumo ir ekologijos tikslų, 
įskaitant dabartinę ir būsimą šviesolaidinių, belaidžio vietinio tinklo, palydovinio 
ryšio, 5G ir 6G pažangą, turėtų būti taikomos vienodos sąlygos, tinkamai atsižvelgiant 
į jų konkrečius objektyvius ypatumus; 

(7c) mikroprocesoriai yra būtini daugumoje pagrindinių strateginių vertės grandinių, o 
ateityje, tikėtina, bus dar paklausesni, ypač inovatyviausiose srityse. Taip pat tikimasi, 
kad labai saugūs neutralaus poveikio klimatui tinklo paribio mazgai, užtikrinantys 
mažos delsos prieigą prie duomenų paslaugų nepriklausomai nuo įmonių buvimo 
vietos, taip pat reikšmingai prisidės prie energijos suvartojimo mažinimo, o kvantiniai 
pajėgumai taip pat turėtų būti labai svarbus veiksnys;

(8) visos pirmiau minėtos technologijos ir ateities technologijos bus ne tik pagalbinės 
priemonės, bet ir naujų produktų, naujų gamybos procesų ir naujų verslo modelių, 
grindžiamų sąžiningu ir saugiu dalijimusi duomenimis duomenų ekonomikoje, 
pagrindas, užtikrinant veiksmingą privatumo ir asmeninių duomenų apsaugą. Įmonių 
transformacija priklausys nuo jų gebėjimo naujas skaitmenines technologijas diegti 
greitai ir įvairiose srityse, įskaitant šiuo metu lėčiau skaitmenizuojamas pramonės ir 
paslaugų ekosistemas. Ši pertvarka ypač svarbi MVĮ, kurios ir toliau susiduria su 
dideliu skaitmeninimo atotrūkiu nuo didesnių įmonių;

(8a) valstybės narės raginamos savo viešojo administravimo institucijose taikyti 
vienkartinio duomenų pateikimo principą. Atsižvelgiant į tai, viešojo administravimo 
tarnybos turėtų imtis veiksmų ir, jei leidžiama, pakartotinai naudoti tokius duomenis 
vidaus reikalams laikantis duomenų apsaugos taisyklių, kad piliečiams ar įmonėms 
nebūtų jokios papildomos naštos;

(9) demokratinis gyvenimas ir viešosios paslaugos taip pat labai priklausys nuo 
skaitmeninių technologijų, todėl jos turėtų būti visiškai prieinamos kiekvienam piliečiui 
ir įmonei, kaip aukščiausios klasės skaitmeninė aplinka, kuri užtikrina paprastas 
naudoti, veiksmingas ir individualiems poreikiams pritaikytas paslaugas ir priemones, 
kurioms taikomi aukšti saugumo ir privatumo standartai. Vis dėlto, pereinant prie 
skaitmeninių priemonių, paslaugų prieinamumas ne internetu turėtų būti išlaikytas;
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(9a) skaitmeninės technologijos turėtų padėti pasiekti platesnių rezultatų visuomenėje, 
kurie būtų susiję ne tik su skaitmenine erdve, bet ir turėtų teigiamą poveikį piliečių 
kasdieniam gyvenimui ir jų gerovei. Siekiant, kad skaitmeninė pertvarka būtų 
sėkminga, ji turėtų būti vykdoma kartu su patobulinimais, susijusiais su demokratija 
darbe, geru valdymu, socialine įtrauktimi ir veiksmingesnėmis viešosiomis 
paslaugomis;

(10) Komisija iki 2026 m. birželio mėn. turėtų peržiūrėti šiuos skaitmeninius tikslus, kad 
įvertintų, ar jie vis dar atitinka didelius skaitmeninės transformacijos užmojus, ir 
prireikus juos atnaujinti arba nustatyti papildomus skaitmeninius tikslus;

(10a) kai naudojamos viešosios lėšos, labai svarbu, kad būtų gauta kuo didesnė vertė 
visuomenei ir verslui. Todėl, kai tik įmanoma, finansavimas turėtų priklausyti nuo to, 
ar finansuojamų projektų rezultatams netaikomi jokie apribojimai;

(11) siekiant darnios, įtraukios ir nuolatinės pažangos skaitmeninės transformacijos srityje ir 
skaitmeninių tikslų Sąjungoje, būtina visa apimanti, tvirta, patikima, lanksti ir skaidri 
valdymo forma, grindžiama glaudžiu Sąjungos institucijų, įstaigų bei agentūrų ir 
valstybių narių bendradarbiavimu ir koordinavimu. Tinkamas mechanizmas turėtų 
užtikrinti konvergencijos koordinavimą, geriausios patirties perdavimą, politikos ir 
priemonių nuoseklumą bei veiksmingumą Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis, taip pat 
turėtų skatinti išnaudoti atitinkamą Sąjungos ir nacionalinių fondų sąveiką bei 
skirtingų Sąjungos iniciatyvų ir programų sąveiką. Tuo tikslu Komisija turėtų 
parengti aiškias, paprastas ir praktiškas gaires, kad būtų galima kuo geriau išnaudoti 
tinkamiausius sąveikos būdus. Atsižvelgiant į visa tai, būtina nustatyti nuostatas dėl 
stebėsenos ir bendradarbiavimo mechanizmo, kuriuo būtų įgyvendinamas komunikatas 
„Skaitmeninės politikos kelrodis“;

(12) šis mechanizmas turėtų apimti sustiprintą stebėsenos sistemą, kad būtų galima nustatyti 
Sąjungos strateginių skaitmeninių pajėgumų spragas. Jis taip pat turėtų apimti ataskaitų, 
be kita ko, pažangos siekiant 2030 m. vizijos ir atitinkamų skaitmeninių tikslų, taip pat 
bendresnės šiame sprendime nustatytų tikslų laikymosi padėties ataskaitų, teikimo 
mechanizmą. Juo turėtų būti nustatoma Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimo 
sistema, siekiant numatyti būdus, kaip šalinti trūkumus, ir pasiūlyti tikslinių veiksmingų 
priemonių padėčiai ištaisyti; 

(13) ▌DESI ▌16 turėtų būti įtrauktas į Skaitmeninio dešimtmečio pažangos ataskaitą ir 
naudojamas pažangai siekiant skaitmeninių tikslų stebėti. Ši stebėsena turėtų apimti 
rodiklių, pagal kuriuos vertinama pažanga valstybių narių lygmeniu, nacionalinės 
politikos ir iniciatyvų, kuriomis siekiama šio sprendimo tikslų ir uždavinių, analizę, taip 
pat horizontaliąją ir teminę analizes, kuriomis stebima Europos ekonomikos 
skaitmeninė transformacija, ir valstybių narių pažangos šioje srityje vertinį rikiavimą. 
Būtent DESI lygiai ir rodikliai turėtų būti suderinti su šiame sprendime nustatytais 
skaitmeniniais tikslais. Kiekvienam skaitmeniniam tikslui deleguotuosiuose aktuose, 
kuriuos turi priimti Komisija, turėtų būti nustatyti pagrindiniai veiklos rezultatų 
rodikliai (PVRR). Prireikus PVRR turėtų būti atnaujinami, kad būtų užtikrinta nuolatinė 
veiksminga stebėsena ir atsižvelgta į technologijų raidą. Turėtų būti sustiprintas 
duomenų rinkimo valstybėse narėse mechanizmas, kad būtų galima pateikti išsamią 

16 DESI – tai metinis analizės ir vertinimo rodiklių rinkinys, kuris nuo 2014 m. naudojamas bendrai Europos 
pažangai stebėti ir atskirų valstybių narių pažangos skaitmeninėje srityje indeksui lyginti – juo grindžiamas 
Europos semestro procesas ir konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos.
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informaciją apie pažangą, padarytą siekiant skaitmeninių tikslų, taip pat informaciją 
apie atitinkamą politiką, programas ir iniciatyvas nacionaliniu lygmeniu, ir jame turėtų 
būti, kai tinkama, pagal lytis išskaidyti duomenys. Remdamasi apžvalgomis ir prireikus 
Komisija, konsultuodamasi su valstybėmis narėmis, turėtų parengti Sąjungos lygmens 
veiksmų planą, kuriame būtų nustatyti būsimi duomenų rinkimo poreikiai. Apibrėždama 
DESI, Komisija turėtų daugiausia remtis oficialiais statistiniais duomenimis, surinktais 
atliekant įvairius Sąjungos informacinės visuomenės tyrimus17. Komisija turėtų atlikti 
specialius tyrimus, kad surinktų duomenis apie tuos atitinkamus rodiklius, kurie nėra 
matuojami Sąjungos tyrimuose arba renkami rengiant kitas ataskaitas, pavyzdžiui, 
ataskaitą pagal Komisijos pateiktą iniciatyvą „Small Business Act“, įskaitant metinę 
MVĮ veiklos rezultatų apžvalgą.

(13a) nuo 2019 m. į DESI įtrauka moterų dalyvavimo skaitmeninėje ekonomikoje rezultatų 
suvestinė, kurioje, remiantis 12 rodiklių, vertinami valstybių narių rezultatai interneto 
naudojimo, interneto vartotojų įgūdžių, taip pat specialiųjų įgūdžių ir užimtumo 
srityse. Moterų dalyvavimo skaitmeninėje srityje rezultatų suvestinės įtraukimas į 
skaitmeninio dešimtmečio pažangos ataskaitą turėtų sudaryti sąlygas stebėti lyčių 
nelygybę skaitmeninėje srityje;

(14) kad teisės aktų leidėjai būtų nuolat informuojami apie skaitmeninės transformacijos 
Sąjungoje pažangą, Komisija turėtų teikti Europos Parlamentui ir Tarybai metinę 
skaitmeninio dešimtmečio pažangos ataskaitą, kurioje būtų pateikta Sąjungos 
skaitmeninės transformacijos apžvalga ir analizė bei pažangos, padarytos siekiant 
skaitmeninio dešimtmečio uždavinių ir skaitmeninių tikslų iki 2030 m., įvertinimas. 
Skaitmeninio dešimtmečio pažangos ataskaita, visų pirma DESI, įskaitant su 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemone susijusius aspektus, turėtų būti 
grindžiamas Europos semestras, o Skaitmeninio dešimtmečio pažangos ataskaitoje 
pateiktos rekomendacijos turėtų papildyti konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas; 

(15) visų pirma Komisija turėtų pateikti ataskaitą apie tai, kaip veiksmingai šio sprendimo 
tikslai buvo perkelti į planuojamus ir plėtojamus projektus, taip pat pažangos siekiant 
skaitmeninių tikslų ataskaitą, išsamiai nurodydama Sąjungos pažangos lygį, palyginti 
su projektinėmis kiekvieno tikslo trajektorijomis, įvertinti pastangas, kurių reikia 
kiekvienam tikslui pasiekti, įskaitant investicijų į skaitmeninius pajėgumus trūkumus, ir 
didinti informuotumą apie veiksmus, kurių reikia imtis siekiant didinti skaitmeninę 
atvirą strateginę autonomiją. Ataskaitoje taip pat turėtų būti pateiktas atitinkamų 
reglamentavimo pasiūlymų įgyvendinimo ir veiksmų, kurių imtasi Sąjungos ir valstybių 
narių lygmenimis, vertinimas; 

(16) remiantis šia analize, ataskaitoje būtų pateikta konkreti rekomenduojama politika, 
priemonės ir veiksmai. Ataskaitoje rekomenduodama politiką, priemones ar veiksmus, 
Komisija turėtų atsižvelgti į naujausius turimus duomenis, prisiimtus bendrus 
įsipareigojimus, valstybių narių nustatytą politiką ir priemones, taip pat į pažangą, 
susijusią su ankstesnėse ataskaitose nurodytais rekomenduojamais veiksmais, kurių 
imtasi vykdant metinį bendradarbiavimą. Be to, Komisija turėtų atsižvelgti į atskirų 
valstybių narių potencialo prisidėti prie skaitmeninių tikslų įgyvendinimo skirtumus, 

17 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2009 iš dalies keičiantis 
Reglamentą (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos (OL L 286, 2009 10 31, 
p. 31–35). 
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taip pat į jau įgyvendinamą politiką, priemones ir veiksmus, kurie, kaip manoma, yra 
tinkami tikslams pasiekti, net jei jų poveikis dar nepasireiškė; 

(17) metinėje ataskaitoje „Skaitmeninio dešimtmečio pažanga“ turėtų būti pristatomas 
skaitmeninių principų, patvirtintų Europos deklaracijoje dėl skaitmeninio dešimtmečio 
skaitmeninių teisių ir principų, įgyvendinimas; 

(18) siekiant užtikrinti, kad šiame sprendime nustatyti skaitmeninio dešimtmečio uždaviniai 
ir skaitmeniniai tikslai būtų pasiekti ir kad visos valstybės narės veiksmingai prisidėtų 
prie šio tikslo, rengiant ir įgyvendinant stebėsenos ir bendradarbiavimo mechanizmą 
turėtų būti užtikrintas keitimasis informacija ir geriausia patirtimi vykdant konstruktyvų 
ir įtraukų valstybių narių ir Komisijos dialogą ir laiku keičiantis informacija su 
Europos Parlamentu; 

(19) Komisija kartu su valstybėmis narėmis turėtų parengti projektines trajektorijas, pagal 
kurias Sąjunga galėtų pasiekti šiame sprendime nustatytus skaitmeninius tikslus. 
Tuomet valstybės narės, kai tinkama, šias projektines trajektorijas turėtų pritaikyti 
nacionalinėse trajektorijose, tinkamai atsižvelgdamos į subnacionalinį aspektą. 
Reikėtų atsižvelgti į skirtingą valstybių narių potencialą ir skirtingas jų pradines 
pozicijas prisidėti prie skaitmeninių tikslų įgyvendinimo ir jį perteikti nacionalinėse 
trajektorijose. Šios trajektorijos turėtų padėti įvertinti pažangą, padarytą per tam tikrą 
laiką atitinkamai Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis; 

(20) siekiant užtikrinti, kad Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimas būtų 
veiksmingas ir efektyvus, valstybės narės turėtų pateikti Komisijai nacionalinius 
skaitmeninio dešimtmečio strateginius veiksmų planus, apimančius laikotarpį iki 
2030 m. (toliau – nacionaliniai skaitmeninio dešimtmečio strateginiai veiksmų planai), 
kuriuose, jei įmanoma įvertinti nacionaliniu lygmeniu, būtų siūlomos nacionalinės 
trajektorijos, apibūdinant visas priemones, kurios buvo priimtos, planuojamos ar 
įgyvendinamos siekiant prisidėti prie šio sprendimo uždavinių ir skaitmeninių tikslų 
įgyvendinimo Sąjungos lygmeniu. Šie nacionaliniai skaitmeninio dešimtmečio 
strateginiai veiksmų planai turėtų būti rengiami pasikonsultavus su pagrindiniais 
suinteresuotaisiais subjektais, pvz., verslo organizacijomis, įskaitant MVĮ atstovus, 
socialinius partnerius ir pilietinę visuomenę, įskaitant vyresnio amžiaus žmones ir 
jaunimą, taip pat su vietos ir regionų atstovais, ir turėtų būti labai svarbi valstybių 
narių politikos koordinavimo ir rinkos nuspėjamumo užtikrinimo priemonė. Valstybės 
narės turėtų atsižvelgti į atitinkamas sektorių iniciatyvas tiek Sąjungos, tiek nacionaliniu 
lygmenimis ir užtikrinti suderinamumą su atitinkamomis iniciatyvomis regioniniu 
lygmeniu. Per metinį bendradarbiavimo ciklą valstybės narės galėtų siūlyti pakoreguoti 
savo nacionalinius skaitmeninio dešimtmečio strateginius veiksmų planus, kad būtų 
atsižvelgta į skaitmeninės transformacijos raidą Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis ir 
kad būtų reaguojama visų pirma į Komisijos rekomenduojamą politiką, priemones ir 
veiksmus; 

(21) norint pasiekti „Skaitmeninio dešimtmečio kelyje“ numatytus junglumo tikslus, labai 
svarbu laiku gauti radijo spektrą ir galimybę juo naudotis. Atsižvelgiant į tai, valstybėms 
narėms ir spektro naudotojams reikia užtikrinti nuspėjamumą ir tikrumą, kad ilgainiui 
bus užtikrinta pakankama prieiga, taip užtikrinant investicijų grąžą bei, kai to reikia 
paslaugų tęstinumui, ir kartu lankstumą (atsižvelgiant į kintančius poreikius) 
planuojant dažnių spektro prieinamumo etapus. Ypač sparčiai vykstant skaitmeninės ir 
ekologinės transformacijos procesui, ankstyva informacija apie būsimą spektro 
prieinamumą ir pagrindinių suinteresuotųjų subjektų (pavyzdžiui, valdžios institucijų, 
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viešųjų ir privačiųjų veiklos vykdytojų ir naudotojų) indėlis nustatant etapus padidintų 
teisinį tikrumą ir investicijų nuspėjamumą;

(22) kadangi spektras yra labai svarbus siekiant skaitmeninių tikslų, ypač saugios, našios ir 
tvarios skaitmeninės infrastruktūros, leidžiančios vartotojams naudotis ryšio teikiama 
nauda, valstybės narės taip pat turėtų pranešti apie savo priimtą ir būsimą politiką ir 
priemones, susijusias su radijo spektro prieinamumu ir galimybe juo naudotis esamiems 
naudotojams ir būsimiems investuotojams bei veiklos vykdytojams. Nedarant poveikio 
Komisijos galimybei siūlyti naujas strateginio planavimo radijo spektro politikos 
kryptis ar mechanizmus pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
(ES) 2018/1972 4 straipsnio 4 dalį18, Komisija galėtų šiuo klausimu pateikti atitinkamas 
gaires, kad būtų pasiekti šiame sprendime nustatyti bendrieji uždaviniai ir skaitmeniniai 
tikslai;

(23) Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimo dialogas turėtų prasidėti nuo jų 
nacionalinių skaitmeninio dešimtmečio strateginių veiksmų planų vertinimo ir turėtų 
būti grindžiamas skaitmeninio dešimtmečio pažangos ataskaitoje pateiktais duomenimis 
ir vertinimu, taip pat atitinkamų suinteresuotųjų subjektų, pvz., verslo organizacijų, 
įskaitant MVĮ atstovus, socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės, taip pat vietos ir 
regionų atstovų, gautais atsiliepimais; 

(24) vėliau bendradarbiavimas turėtų būti organizuojamas pagal metinį ciklą. Nustatant 
metinio bendradarbiavimo laiką turėtų būti atsižvelgiama į poreikį apsvarstyti iki šiol 
pasiektus bendradarbiavimo rezultatus, taip pat kitų metų ataskaitoje siūlomas 
priemones, veiksmus ir nacionalinių skaitmeninio dešimtmečio strateginių veiksmų 
planų koregavimus;

(25) norint užtikrinti pažangą siekiant tikslų, suderintų su projektinėmis trajektorijomis, 
valstybės narės, kurios ataskaitoje laikomos padariusiomis nepakankamą pažangą tam 
tikroje srityje, turėtų pasiūlyti koregavimo priemones ir veiksmus, kurių jos ketina imtis, 
kad paskatintų pažangą toje svarbioje srityje. Be to, Komisija ir valstybės narės turėtų 
išnagrinėti, kaip valstybės narės kartu ir atskirai įgyvendino praėjusių metų ataskaitoje 
nurodytą rekomenduojamą politiką, priemones ir veiksmus. Valstybė narė turėtų prašyti 
pradėti tarpusavio vertinimo procesą, kad kitoms valstybėms narėms būtų suteikta 
galimybė pateikti pastabas dėl pasiūlymų, kuriuos ji ketina pateikti savo nacionaliniame 
skaitmeninio dešimtmečio strateginiame veiksmų plane, visų pirma dėl jų tinkamumo 
konkrečiam tikslui pasiekti. Komisija taip pat turėtų turėti galimybę siūlyti pradėti 
valstybės narės skaitmeninio dešimtmečio strateginio veiksmų plano tarpusavio 
vertinimo procesą;

(26) Komisija ir viena ar kelios valstybės narės gali prisiimti bendrus įsipareigojimus dėl 
suderintų veiksmų, kurių jos norėtų imtis, kad pasiektų tikslus, rengtų daugiašalius 
projektus ir susitartų dėl bet kokių kitų Sąjungos ir nacionalinio lygmens priemonių ir 
veiksmų, kuriais tikimasi užtikrinti pažangą siekiant tikslų, suderintų su projektinėmis 
trajektorijomis; 

(27) siekiant uždavinių ir skaitmeninių tikslų, labai svarbu veiksmingai įgyvendinti 
rekomenduojamą politiką, priemones ir veiksmus, taip pat nacionalinius skaitmeninio 
dešimtmečio strateginius veiksmų planus ir jų pakeitimus. Jei valstybė narė šių 

18 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) Nr. 2018/1972, kuria nustatomas 
Europos elektroninių ryšių kodeksas (OL L 321, 2018 12 17, p. 36).



PE719.734v02-00 14/169 RR\1256602LT.docx

LT

priemonių veiksmingai neįgyvendina, o nurodytos priežastys, dėl kurių jos 
neįgyvendinamos, laikomos nepakankamomis, Komisija turėtų priimti atskirą 
rekomendaciją, nepažeisdama Sutartyje nustatytų Komisijos įgaliojimų pagal Sutartį dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV). Tokiose rekomendacijose turėtų būti atsižvelgiama 
į naujausias konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, pateiktas per Europos semestrą, ir 
jas papildyti;

(28) atitinkama valstybė narė turėtų kuo labiau atsižvelgti į rekomendaciją ir prireikus 
pakoreguoti savo nacionalinį skaitmeninio dešimtmečio strateginį veiksmų planą. Jei 
valstybė narė neketina įgyvendinti rekomendacijos, ji turėtų nurodyti priežastis, kodėl 
ji nusprendė to nedaryti, ir viešai jas paskelbti;  

(29) siekdama užtikrinti skaidrumą ir visuomenės dalyvavimą, Komisija turėtų 
bendradarbiauti su visais suinteresuotaisiais subjektais. Tuo tikslu Komisija turėtų 
glaudžiai bendradarbiauti su suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant privačius ir 
viešuosius subjektus, pavyzdžiui, su švietimo ar sveikatos priežiūros sektoriaus 
įstaigomis, kurioms taikoma viešoji teisė, ir konsultuotis su jais dėl priemonių, skirtų 
skaitmeninei transformacijai Sąjungos lygmeniu paspartinti. Konsultacijos su 
suinteresuotaisiais subjektais turi būti kuo įtraukesnės ir jose turi dalyvauti visos tos 
įstaigos, kurios skatina mergaites ir moteris mokytis ir siekti karjeros skaitmeninėje 
srityje, siekiant, kad įgyvendinant nacionalinius skaitmeninio dešimtmečio 
strateginius veiksmų planus būtų remiamas kuo labiau lyčių atžvilgiu subalansuotas 
požiūris. Suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas būtų svarbus ir valstybių narių 
lygmeniu, visų pirma priimant jų nacionalinius skaitmeninio dešimtmečio strateginius 
veiksmų planus ir jų pakeitimus; Tiek Sąjungos, tiek nacionaliniu lygmenimis 
Komisija ir valstybės narės turėtų laiku įtraukti verslo organizacijas, įskaitant MVĮ 
atstovus, socialinius partnerius ir pilietinę visuomenę ir sykiu nustatyti atsiliepimų 
pateikimo terminus, atitinkančius jų ribotus išteklius;

(29a) mokslas, moksliniai tyrimai, plėtra ir inovacijos yra būtini siekiant įtraukios 
skaitmeninės pertvarkos ir Europos skaitmeninio suverenumo tikslų. Todėl reikia 
daugiau investuoti į mokslinius tyrimus, plėtrą, inovacijas, mokslą ir mokslo 
bendruomenę, nes jie yra technologinės ir skaitmeninės revoliucijos varomoji jėga.

(30) daugiašaliai projektai, kuriuose dalyvautų kelios valstybės narės, turėtų sudaryti sąlygas 
plataus masto intervencijai pagrindinėse srityse, būtinose skaitmeniniams tikslams 
pasiekti, visų pirma sutelkiant Sąjungos, valstybių narių, o tam tikrais atvejais privačių 
šaltinių išteklius. Kai tai būtina skaitmeniniams tikslams pasiekti, valstybės narės gali 
nuspręsti įtraukti Sąjungos asocijuotąsias šalis į daugiašalius projektus. Jie turėtų būti 
įgyvendinami koordinuotai, glaudžiai bendradarbiaujant Komisijai ir valstybėms 
narėms. Dėl šios priežasties Komisija turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį spartinant 
daugiašalių projektų įgyvendinimą, nustatydama įgyvendinimui parengtus daugiašalius 
projektus iš priede preliminariai nurodytų projektų kategorijų, konsultuodama valstybes 
nares dėl tinkamiausio esamo įgyvendinimo mechanizmo pasirinkimo, dėl finansavimo 
šaltinių ir jų derinimo, dėl kitų strateginių klausimų, susijusių su tų projektų 
įgyvendinimu. Jei esami įgyvendinimo mechanizmai nėra tinkami daugiašalio 
projekto tikslams pasiekti, Komisija turėtų pateikti gaires dėl Europos skaitmeninės 
infrastruktūros konsorciumo (ESIK), kaip įgyvendinimo mechanizmo, įsteigimo▌.

(31) viešoji parama daugiašaliams projektams turėtų būti naudojama visų pirma rinkos 
nepakankamumui arba neoptimalioms investavimo situacijoms spręsti proporcingai, 
neiškreipiant vienodų sąlygų, nedubliuojant ir neišstumiant privataus finansavimo, 
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daugiašaliai projektai turėtų turėti aiškią Europos pridėtinę vertę ir turėtų būti 
įgyvendinami laikantis taikytinos Sąjungos teisės ir Sąjungos teisę atitinkančios 
nacionalinės teisės;

(32) vykdant daugiašalius projektus turėtų būti galima efektyviai pritraukti ir susieti įvairius 
Sąjungos ir valstybių narių bei, kai taikoma, Sąjungos asocijuotųjų šalių finansavimo 
šaltinius, kai įmanoma, randant jų sąveiką. Visų pirma centralizuotai valdomos 
Sąjungos programos lėšas turėtų būti galima derinti su valstybių narių skirtais ištekliais, 
įskaitant tam tikromis sąlygomis Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės įnašus, kaip paaiškinta Komisijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų gairių 3 dalyje19, taip pat Europos regioninės plėtros ir Sanglaudos fondų 
įnašus. Kai tai pateisinama dėl konkretaus daugiašalio projekto pobūdžio, prie jo turėtų 
būti galima prisidėti ne tik Sąjungos ir valstybių narių, bet ir kitų subjektų įnašais, 
įskaitant privačius įnašus;

(33) Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir veikdama kaip daugiašalių 
projektų koordinatorė, turėtų padėti valstybėms narėms nustatyti jų interesus 
daugiašaliuose projektuose, teikti rekomendacijas dėl optimalių įgyvendinimo 
mechanizmų pasirinkimo ir padėti juos įgyvendinti, taip prisidėdama prie kuo platesnio 
dalyvavimo; 

▌

(34a) Pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl 
pagrindinių veiklos rodiklių. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais ir kad tos konsultacijos būtų 
vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros nustatytais principais20. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, 
Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 
valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose; 

(35) siekiant užtikrinti vienodas šio sprendimo įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgyvendinimo įgaliojimai dėl ▌ESIK sukūrimo. Tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201121,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

 
1 SKYRIUS

 TAIKYMO SRITIS, TIKSLAI IR SĄVOKŲ APIBRĖŽTYS

19 ▌COM(2021) 12 final.
20 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
21 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 

valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų 
taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
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1 straipsnis
Taikymo sritis 

(1) Šiuo sprendimu nustatoma politikos programa „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“ ir 
nustatomas šios programos stebėsenos ir bendradarbiavimo mechanizmas, kurį sudaro 
priemonės, kuriomis siekiama: 

(a) remiantis išmatuojamais rodikliais nustatyti aiškią Sąjungos skaitmeninės 
transformacijos ir skaitmeninių tikslų įgyvendinimo kryptį iki 2030 m.;

(b) struktūrizuoti ir skatinti Sąjungos institucijų ir valstybių narių 
bendradarbiavimą; 

(c) užtikrinti Sąjungos stebėsenos ir ataskaitų teikimo nuoseklumą, 
palyginamumą, skaidrumą ir išsamumą. 

(2) Šiuo sprendimu taip pat nustatoma daugiašalių projektų sistema.

2 straipsnis
Bendrieji tikslai

Sąjungos institucijos ir valstybės narės bendradarbiauja siekdamos remti ir įgyvendinti šiuos 
bendruosius tikslus (tikslai):

(a) skatinti į žmogų orientuotą, įtraukią, etišką, saugią, atvirą, skaidrią ir sąveikią 
skaitmeninę aplinką, kurioje naudojant skaitmenines technologijas ir teikiant 
paslaugas gerbiami ir stiprinami Sąjungos principai, teisės ir vertybės;

(b) stiprinti valstybių narių kolektyvinį atsparumą ir mažinti skaitmeninę atskirtį 
socialiniu, ekonominiu, geografiniu ar lyčių lygmeniu, visų pirma skatinant 
nuolatines galimybes kiekvienam asmeniui ugdyti pagrindinius ir pažangius 
skaitmeninius įgūdžius ▌ir kompetencijas, taip pat skatinant horizontalių veiksmingų 
skaitmeninių švietimo ir mokymo sistemų kūrimą pasitelkiant profesinį mokymą ir 
profesinį tobulėjimą, perkvalifikavimą, kvalifikacijos kėlimą ir mokymąsi visą 
gyvenimą; 

(c) užtikrinti Sąjungos skaitmeninę, atvirą strateginį savarankiškumą, visų pirma 
kuriant saugias ir prieinamas skaitmenines infrastruktūras, galinčias apdoroti 
didžiulius duomenų kiekius, kurios leistų vykdyti kitus technologinius pokyčius ir 
padėtų užtikrinti Sąjungos pramonės ir ekonomikos, ypač MVĮ, konkurencingumą ir 
tvarumą bei jos vertės grandinių atsparumą;

(d) skatinti skaitmeninių pajėgumų diegimą ir naudojimą, mažinant geografinę 
skaitmeninę atskirtį ir suteikiant prieigą prie skaitmeninių technologijų ir duomenų 
atviromis, prieinamomis ir sąžiningomis sąlygomis, kartu užtikrinant pagrindinių 
teisių apsaugą, įskaitant saugumą, kad Sąjungos įmonėse, ypač mažosiose ir 
vidutinėse, būtų pasiektas aukštas skaitmeninio intensyvumo ir inovacijų lygis; 

(da) sukurti visapusišką ir tvarią sąveikių skaitmeninių infrastruktūrų ekosistemą, 
kurioje suderintai veiktų našioji, tinklo paribio, debesijos, kvantinė kompiuterija, 
dirbtinis intelektas, duomenų valdymas ir tinklų junglumas, kad būtų skatinamas jų 
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įsisavinimas Sąjungos įmonėse, kad vykdant mokslinius tyrimus, plėtrą ir inovacijas 
būtų sudarytos galimybės ekonomikai augti ir kurti darbo vietas; 

(db) remti reglamentavimo standartų rengimą, kad būtų užtikrintos galimybės Sąjungos 
bendrovėms, visų pirma MVĮ, sąžiningai konkuruoti pasaulinėse vertės grandinėse;

(e) užtikrinti, kad demokratinis gyvenimas, viešosios paslaugos, sveikatos ir priežiūros 
paslaugos būtų prieinamos internetu visiems, visų pirma nepalankioje padėtyje 
esančioms grupėms, įskaitant neįgaliuosius, siūlant įtraukias, veiksmingas, sąveikias 
ir individualiems poreikiams pritaikytas paslaugas ir priemones, atitinkančias aukštus 
saugumo ir privatumo standartus;

(f) užtikrinti, kad skaitmeninė infrastruktūra ir technologijos, taip pat svarbiausių žaliavų 
tiekimas taptų tvaresni, atsparesni ir efektyviau naudotų energiją ir išteklius, būtų 
naudojami veiksmingiau ir prisidėtų prie tvarios žiedinės ir neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos ir visuomenės kūrimo pagal Europos žaliojo kurso nuostatas, be 
kita ko remiant mokslinius tyrimus ir inovacijas, kurios prisideda prie šio tikslo;

(fa) užtikrinti, kad būtų kuriami ir naudojami patikimo energijos ir išteklių naudojimo 
efektyvumo vertinimo metodai;

(g) sudaryti palankesnes vienodas sąlygas viešosiomis ir privačiosiomis investicijoms į 
skaitmeninę transformaciją visoje Sąjungoje, be kita ko, stiprinant Sąjungos ir 
nacionalinių lėšų naudojimo sinergiją ir kuriant nuspėjamus reguliavimo metodus bei 
remiant metodus, kuriais įtraukiami regioniniai ir vietos lygmenys;

(h) užtikrinti, kad į visą politiką ir programas, kurios yra svarbios siekiant skaitmeninių 
tikslų, būtų atsižvelgiama koordinuotai ir nuosekliai, kad būtų visapusiškai 
prisidedama prie dvejopos žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos, sykiu vengiant 
dubliavimosi ir kiek įmanoma sumažinant administracinę naštą;

(ha) padidinti atsparumą kibernetiniams išpuoliams, padėti didinti informuotumą apie 
riziką ir žinias apie kibernetinio saugumo procesus, didinti viešųjų ir privačiųjų 
organizacijų pastangas pasiekti bent bazinį kibernetinio saugumo lygį.

3 straipsnis
Terminų apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

(1) skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas (DESI) – kaip metinė analizės ir 
vertinimo rodiklių suma apskaičiuojamas indeksas, kuriuo remdamasi Komisija stebi 
bendrus Sąjungos ir valstybių narių skaitmeninės veiklos rezultatus pagal kelias 
politikos kryptis, įskaitant pažangą siekiant 4 straipsnyje nustatytų skaitmeninių tikslų;

(2) daugiašaliai projektai – didelio masto projektai, padedantys siekti 4 straipsnyje 
nustatytų skaitmeninių tikslų, finansuojami Sąjungos ir valstybių narių ir atitinkantys 
12 straipsnyje nustatytus reikalavimus;

(3) statistinė informacija – statistinė informacija, apibrėžta Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 223/2009 3 straipsnio 1 dalyje22; 

22 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, 
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(4) tarpusavio vertinimas – vykdant 8 straipsnyje nustatytą metinį bendradarbiavimą 
taikomas peržiūros mechanizmas, pagal kurį valstybės narės ▌teikia pastabas dėl tam 
tikrų konkrečios valstybės narės pasiūlytos politikos, priemonių ir veiksmų aspektų, 
visų pirma dėl jų veiksmingumo ir tinkamumo prisidėti prie konkrečių 4 straipsnyje 
nustatytų skaitmeninių tikslų, ir kuris gali padėti keistis gerąja patirtimi bei skatinti 
tolesnį bendradarbiavimą;

(5) projektinė trajektorija – numatytas kiekvieno skaitmeninio tikslo įgyvendinimo 
siekiant 4 straipsnyje nustatytų skaitmeninių tikslų ir remiantis istoriniais duomenimis, 
jei jų turima, kelias iki 2030 m. 

(5a) skaitmeninis intensyvumas – bendra bendrovei priskiriama vertė, paremta tuo, kiek 
technologijų ta įmonė naudoja, vertinant pagal įvairių technologijų rezultatų 
suvestinę, kaip nustatyta DESI;

(5b) pagrindiniai skaitmeniniai įgūdžiai – elementarus gebėjimas naudotis 
skaitmeniniais prietaisais ir internetinėmis taikomosiomis programomis, pavyzdžiui, 
siekiant gauti prieigą prie informacijos bei asmens duomenų, jų ieškoti ir juos 
tvarkyti, kurti turinį ir juo dalytis, palaikyti ryšius ir dirbti kartu su kitais, taip pat 
identifikuoti ir kritiškai vertinti dirbtinio intelekto technologijas;

(5c) aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai – specializuotas gebėjimas naudotis 
skaitmeninėmis technologijomis, pavyzdžiui, technologijų kūrimo, vystymo, 
valdymo ir diegimo įgūdžiai;

(5d) „vienaragio“ sąvoka apima:
(a) biržinius vienaragius, t. y. po 1990 m. įsteigtas bendroves, kurių akcijų per 

pradinį viešą akcijų platinimą parduota už daugiau kaip 1 mlrd. EUR arba 
už tiek parduotas verslas; or

(b) nebiržinius vienaragius, t. y. bendroves, kurių vertė per paskutinį privataus 
įmonių finansavimo etapą buvo ne mažesnė kaip 1 mlrd. EUR (tai reiškia, 
kad vertinimas antriniame sandoryje dar nepatvirtintas), vadovaujantis 
komunikatu „Skaitmeninės politikos kelrodis“;

(5e) mažoji ar vidutinė įmonė arba MVĮ – labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė, kaip 
apibrėžta Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB23 priedo 2 straipsnyje; 

2 SKYRIUS
SKAITMENINIAI TIKSLAI 

4 straipsnis
Skaitmeniniai tikslai

panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl 
konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos 
Bendrijų statistikos programų komitetą (OL L 87, 2009 3 31, p. 164).

23 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių 
įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
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(1) Sąjungos institucijos ir valstybės narės bendradarbiauja, kad iki 2030 m. Sąjungoje 
būtų pasiekti šie skaitmeniniai tikslai (skaitmeniniai tikslai):
(1) skaitmeninių įgūdžių turintys gyventojai ir aukštos kvalifikacijos skaitmeninės 

srities specialistai:

(a) 80 proc. 16–74 m. gyventojų yra įgiję bent pagrindinius skaitmeninius 
įgūdžius;

(b) Sąjungoje įdarbinta bent 20 mln. ▌informacinių ir ryšių technologijų 
(IRT) specialistų, skatinant moterų prieigą šioje srityje, siekiant užtikrinti 
lyčių lygybę ir padidinti IRT absolventų skaičių; 

(2) saugi, naši ir tvari skaitmeninė infrastruktūra:

(a) visi Europos namų ūkiai, verslo patalpos ir švietimo įstaigos yra 
gigabitinio tinklo aprėptyje, pasiekiančioje paskutinį segmentą iki 
galutinio naudotojo įrenginio, o visose apgyvendintose vietovėse įdiegti 
naujos kartos didelės spartos tinklai, laikantis technologinio neutralumo 
principo;

(b) Sąjungos pažangiųjų ir tvarių puslaidininkių tvarios gamybos vertė sudaro 
bent 20 proc. pasaulinės gamybos vertės, kaip numatyta reglamente 
[Europos lustų aktas];

(c) Sąjungoje įdiegta bent 10 000 neutralaus poveikio klimatui labai saugių 
tinklo paribio mazgų, paskirstytų taip, kad, nepriklausomai nuo įmonių 
buvimo vietos, užtikrinama mažos delsos (kelių milisekundžių) prieiga 
prie duomenų paslaugų;

(d) iki 2025 m. Sąjunga įgyja pirmąjį kompiuterį, kuriame taikoma kvantinio 
spartinimo technologija, atveriantį Sąjungai galimybę iki 2030 m. pirmauti 
kvantinių pajėgumų srityje;

(da) iki 2030 m. Sąjungoje įdiegia konkurencingą ir tvarią duomenų 
debesijos infrastruktūrą, kurioje taikomi aukšti saugumo ir privatumo 
standartai ir laikomasi Sąjungos duomenų apsaugos taisyklių;

(3) skaitmeninė įmonių transformacija:

(a) bent 75 proc. Sąjungos įmonių, priklausomai nuo jų verslo operacijų, 
naudojasi viena ar keliomis iš šių paslaugų:

(1) debesijos kompiuterijos paslaugomis; 

(2)  didžiaisiais duomenimis; 

(3)  dirbtiniu intelektu;

(b) daugiau kaip 90 proc. Sąjungos mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) pasiekia 
bent bazinį skaitmeninio intensyvumo lygį;

(c) Sąjunga palengvina savo veiklą plečiančių įmonių augimą ir gerina jų 
galimybes gauti finansavimą, todėl vienaragių skaičius bent padvigubėja 
ir užtikrinamas sklandus Europos skaitmeninių inovacijų centrų 
veikimas, kad padidėtų Sąjungos strateginė atvira autonomija Europos 
skaitmeninių produktų, paslaugų ir sprendimų teikėjų atžvilgiu;
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(4) viešųjų paslaugų skaitmenizacija:

(a) pagrindinių viešųjų paslaugų teikimas ir administravimas Sąjungos 
piliečiams ir įmonėms yra 100 proc. prieinamas internetu; 

(b) 100 proc. Sąjungos piliečių turi prieigą prie medicininių dokumentų 
(elektroninių sveikatos įrašų (ESĮ)); 

(c) 100 proc. Sąjungos piliečių turi galimybę naudotis saugia skaitmeninės 
atpažinties technologija, kuri pripažįstama visoje Sąjungoje ir užtikrina 
naudotojams visišką savo asmens duomenų kontrolę;

(2) Komisija persvarsto 1 dalyje iškeltus skaitmeninius tikslus iki 2026 m. Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl peržiūros rezultatų ir pateikia 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 1 dalyje nurodytų skaitmeninių 
tikslų persvarstymo, jei mano, kad tai būtina siekiant atsižvelgti į techninius, 
ekonominius ir visuomenės pokyčius, būtinus sėkmingai Sąjungos skaitmeninei 
transformacijai.

3 SKYRIUS
VALDYMAS. STEBĖSENOS IR BENDRADARBIAVIMO MECHANIZMAS

5 straipsnis
Pažangos stebėsena

(1) Komisija stebi Sąjungos pažangą įgyvendinant 2 ir 4 straipsniuose nustatytus 
uždavinius ir skaitmeninius tikslus. Šiuo tikslu Komisija remiasi▌DESI ▌ir šio 
sprendimo tikslais pagal 25 straipsnio 2 dalį priima deleguotąjį aktą, kuriuo nustato 
kiekvieno skaitmeninio tikslo pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius (PVRR).

(2) Valstybės narės laiku pateikia Komisijai būtiną statistinę informaciją ir duomenis (kai 
įmanoma, suskirstytus pagal regionus), reikalingus veiksmingai skaitmeninės 
transformacijos stebėsenai ir nustatytų uždavinių bei skaitmeninių tikslų pasiekimo 
lygiui nustatyti. Tai apima atitinkamą informaciją apie spektro prieinamumą ir 
galimybes juo naudotis. Jei atitinkamų valstybių narių statistinių duomenų dar nėra, 
Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, gali taikyti alternatyvią duomenų 
rinkimo metodiką, pavyzdžiui, tyrimus arba tiesioginį duomenų rinkimą iš valstybių 
narių, kad užtikrintų, jog regioninis lygmuo būtų tinkamai aprašytas. Tokios 
alternatyvios duomenų rinkimo metodikos naudojimas neturi poveikio Eurostato 
užduotims, nustatytoms Komisijos sprendime 2012/504/ES24. Kai taikoma, duomenys 
turi būti suskirstyti pagal lytį.

(3) ▌Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir Europos 
Parlamentu, nustato Sąjungos lygmens projektines kiekvieno iš skaitmeninių tikslų 
pasiekimo trajektorijas, kuriomis būtų remiamasi vykdant stebėseną ir rengiant 
nacionalinius skaitmeninio dešimtmečio strateginius veiksmų planus. Prireikus, 
atsižvelgdama į techninius, ekonominius ar visuomeninius pokyčius, Komisija 
atnaujina vieną ar daugiau šių projektinių trajektorijų.

24 2012 m. rugsėjo 17 d. Komisijos sprendimas 2012/504/ES dėl Eurostato (OL L 251, 2012 9 18, p. 49).
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(4) Valstybės narės laiku pateikia Komisijai informaciją, reikalingą veiksmingai 
pažangos, padarytos įgyvendinant ▌Deklaracijoje dėl skaitmeninio dešimtmečio 
skaitmeninių teisių ir principų įtvirtintus principus, stebėsenai.

6 straipsnis
Ataskaita „Skaitmeninio dešimtmečio pažanga“

(1) Komisija kasmet teikia ir pristato Europos Parlamentui ir Tarybai išsamią ataskaitą 
„Skaitmeninio dešimtmečio pažanga“. Išsamioje ataskaitoje apžvelgiama pažanga, 
padaryta vykdant Sąjungos skaitmeninę pertvarką, ir į ją įtraukiamas ▌ DESI ▌. 
Pirmoji ataskaita pateikiama iki... [16 mėnesių po šio sprendimo įsigaliojimo 
dienos].

(2) ataskaitoje „Skaitmeninio dešimtmečio pažanga“ Komisija pateikia Sąjungos 
skaitmeninės transformacijos pažangos vertinimą pagal nustatytus skaitmeninius 
tikslus, ▌taip pat kaip laikomasi nurodytų tikslų ir ▌ Deklaracijoje dėl skaitmeninio 
dešimtmečio skaitmeninių teisių ir principų įtvirtintų principų. Padarytos pažangos 
vertinimas visų pirma grindžiamas DESI analize ir pagrindiniais veiklos rezultatų 
rodikliais, palyginti su Sąjungos, valstybės narės ir, kai įmanoma, regiono lygmens, 
taip pat su nacionalinėmis projektinėmis trajektorijomis, bei, kai tinkama, daugiašalių 
projektų kūrimo ir įgyvendinimo pažanga. 

(3) Ataskaitoje „Skaitmeninio dešimtmečio pažanga“ Komisija nustato dideles spragas ir 
trūkumus ir rekomenduoja valstybėms narėms politiką, priemones ar veiksmus, kurių 
jos turi imtis tose srityse, kuriose pažanga buvo nepakankama nustatytiems 
uždaviniams ir skaitmeniniams tikslams ▌įgyvendinti. Ta rekomenduojama politika, 
priemonės ar veiksmai visų pirma gali būti susiję su: 

(a) valstybių narių siūlomų įnašų ir iniciatyvų bendru užmojų lygiu, siekiant 
▌įgyvendinti 2 ir 4 straipsniuose nustatytus uždavinius ir skaitmeninius tikslus;

(b) valstybių narių ir regionų lygmens politika, priemonėmis ir veiksmais bei kita 
politika ir priemonėmis, kurios gali būti svarbios tarpvalstybiniu mastu;

(c) bet kokia papildoma politika, priemonėmis ar veiksmais, kurių gali prireikti 
koreguojant nacionalinius skaitmeninio dešimtmečio strateginius veiksmų 
planus; 

(d)  esamos ir planuojamos politikos, priemonių ir veiksmų sąveika ir nuoseklumu. 

(4) Ataskaitoje atsižvelgiama į 8 straipsnio 4 dalyje nurodytus bendrus įsipareigojimus ir 
jų įgyvendinimą.

(5) Ataskaitoje taip pat pateikiama informacija apie pažangą, susijusią su šio straipsnio 3 
dalyje nurodyta rekomenduojama politika, priemonėmis ar veiksmais ir pagal 9 
straipsnį priimtomis rekomendacijomis bei jų įgyvendinimu.

(6) Ataskaitoje taip pat įvertinamas bet kokios papildomos politikos, priemonių ar 
veiksmų, kurių gali prireikti Sąjungos lygmeniu, poreikis.
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7 straipsnis
Nacionaliniai skaitmeninio dešimtmečio strateginiai veiksmų planai 

(1) Iki ... [šeši mėnesiai po šio sprendimo įsigaliojimo dienos ▌] kiekviena valstybė narė 
pateikia Komisijai savo nacionalinį skaitmeninio dešimtmečio strateginį veiksmų 
planą (nacionalinį veiksmų planą). Nacionalinis veiksmų planas ▌ turi atitikti 
nustatytus uždavinius ir skaitmeninius tikslus ir padėti juos įgyvendinti Sąjungos 
lygmeniu. Jos atsižvelgia į atitinkamas sektorių iniciatyvas ir užtikrina jų 
suderinamumą.

(2) Į visus nacionalinius veiksmų planus valstybės narės įtraukia:

(a) valstybės narės pagrindinę įgyvendinamą, priimtą ir planuojamą politiką, 
priemones ir veiksmus, kuriais prisidedama prie nustatytų uždavinių ir 
skaitmeninių tikslų įgyvendinimo ▌;

(b) nacionalines projektines trajektorijas, kuriomis prisidedama prie atitinkamų 
skaitmeninių tikslų, matuojamų nacionaliniu ir regionų lygmeniu, taip pat, 
aprašymą, kaip šie tikslai įtraukiamos į šias trajektorijas; 

(c) laikotarpį ir poveikį, kurį tikimasi padaryti uždaviniams ir kiekvienam tikslui 
dėl a punkte nurodytos įgyvendinamos, priimtos ir planuojamos politikos, 
priemonių ir veiksmų;

(d) priimtos ir planuojamos politikos, priemonių ir veiksmų įgyvendinimo terminus, 
taip pat apskaičiuotą laiką, kada tikimasi, kad ta politika, priemonės ir veiksmai 
turės poveikį skaitmeninių tikslų įgyvendinimui;

(3) 2 dalyje nurodyta politika, priemonės ir veiksmai yra susiję su ▌viena ar daugiau iš 
toliau nurodytų aplinkybių▌: 

(a) galioja tiesiogiai taikomi Sąjungos arba nacionaliniai teisės aktai; 

(b) prisiimtas vienas ar daugiau įsipareigojimų priimti politiką, priemones ar 
veiksmus; 

(c) skirti finansiniai ištekliai ▌; 

(d) sutelkti žmogiškieji ištekliai ▌;

(e) atitinkamos nacionalinės institucijos yra skyrusios arba įsipareigojusios skirti ar 
paskyrusios radijo spektro išteklius; 

(f) jie sudaro kitas svarbias sąlygas, susijusias su uždaviniais ir skaitmeniniais 
tikslais.

(4) Valstybės narės pateikia bendrą investicijų, kurių, kaip nustatyta jų nacionaliniuose▌ 
veiksmų planuose, reikia siekiant įgyvendinti uždavinius ir skaitmeninius tikslus, 
apžvalgą, taip pat bendrą tų investicijų šaltinių aprašymą, įskaitant tam tikrais atvejais 
planuojamą Sąjungos programų ir priemonių naudojimą. Nacionaliniuose ▌veiksmų 
planuose gali būti pateikti pasiūlymai dėl daugiašalių projektų.

(4a) Valstybės narės gali pateikti regioninius veiksmų planus (regioniniai veiksmų 
planai). Regioniniai veiksmų planai turi būti suderinti su valstybių narių 
nacionaliniais veiksmų planais, siekiant užtikrinti, kad nustatytų uždavinių ir 
skaitmeninių tikslų būtų siekiama visoje jų teritorijoje.
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(5) Valstybės narės užtikrina, kad jų nacionaliniuose ▌veiksmų planuose būtų 
atsižvelgiama į naujausias konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, pateiktas per 
Europos semestrą. Koreguojant nacionalinius ▌ veiksmų planus atsižvelgiama į 
6 straipsnio 3 dalyje rekomenduojamą politiką, priemones ir veiksmus bei pagal 
9 straipsnį priimtas rekomendacijas.

(6) Komisija teikia valstybėms narėms gaires joms rengiant jų nacionalinius ▌veiksmų 
planus, be kita ko, kaip nacionaliniu lygmeniu, ir, jei įmanoma, regioniniu lygmeniu 
nustatyti tinkamas projektines trajektorijas, kuriomis būtų galima veiksmingai prisidėti 
prie Sąjungos lygmens projektinių trajektorijų įgyvendinimo. Komisija taip pat teikia 
valstybėms narėms paramą joms rengiant nacionalinius veiksmų planus.

8 straipsnis
Komisijos ir valstybių narių metinis bendradarbiavimas

(1) Valstybės narės ir Komisija glaudžiai bendradarbiauja siekdamos nustatyti būdus, kaip 
šalinti trūkumus tose srityse, kuriose pažanga buvo nepakankama siekiant vieno ar 
daugiau ▌ skaitmeninių tikslų arba kuriose, remiantis ataskaitos „Skaitmeninio 
dešimtmečio pažanga“ rezultatais, nustatyta didelių spragų ir trūkumų. Šioje analizėje 
visų pirma atsižvelgiama į skirtingus valstybių narių pajėgumus prisidėti prie kai kurių 
skaitmeninių tikslų įgyvendinimo ir į riziką, kad vėlavimas įgyvendinant tam tikrus 
skaitmeninius tikslus gali turėti neigiamą poveikį kitų skaitmeninių tikslų 
įgyvendinimui. 

(2) Per du mėnesius nuo skaitmeninio dešimtmečio pažangos ataskaitos paskelbimo 
Komisija ir valstybės narės ▌ stengiasi aptarti preliminarias valstybių narių pastabas, 
visų pirma susijusias su politika, priemonėmis ir veiksmais, kuriuos Komisija 
rekomendavo skaitmeninio dešimtmečio pažangos ataskaitoje. 

(3) Per penkis mėnesius nuo skaitmeninio dešimtmečio pažangos ataskaitos paskelbimo 
atitinkamos valstybės narės pateikia Europos Parlamentui ir Komisijai savo 
nacionalinių ▌veiksmų planų pakeitimus, kuriuos sudaro politika, priemonės ir 
veiksmai, kurių jos ketina imtis, įskaitant, jei reikia, pasiūlymus dėl daugiašalių 
projektų, siekiant skatinti pažangą tose srityse, kurios yra susijusios su skaitmeniniais 
tikslais, ▌ir įgyvendinti nustatytus uždavinius. Europos Parlamentas ir jo 
kompetentingas komitetas gali pakviesti atitinkamą valstybę narę pristatyti 
patikslintus veiksmų planus. Jei valstybė narė mano, kad nereikia imtis jokių veiksmų 
ir kad jos nacionalinio ▌veiksmų plano atnaujinti nereikia, ji raštu pateikia savo 
motyvus. 

(4) Bet kuriuo metinio bendradarbiavimo metu Komisija ir viena ar daugiau valstybių 
narių gali prisiimti bendrus įsipareigojimus, konsultuotis su kitomis valstybėmis 
narėmis dėl politikos, priemonių ar veiksmų arba rengti daugiašalius projektus, kaip 
numatyta 12 straipsnyje. Komisija arba politiką, priemonę ar veiksmą pasiūliusi 
valstybė narė taip pat gali prašyti pradėti tarpusavio vertinimo procesą dėl konkrečių 
tos politikos, priemonės ar veiksmo aspektų, visų pirma dėl jų tinkamumo prisidėti 
prie konkretaus skaitmeninio tikslo įgyvendinimo. Tarpusavio vertinimo proceso 
rezultatai gali būti įtraukti į kitą ataskaitą „Skaitmeninio dešimtmečio pažanga“.



PE719.734v02-00 24/169 RR\1256602LT.docx

LT

(5) Komisija ▌informuoja valstybes nares apie rekomenduojamą politiką, priemones ir 
veiksmus, kuriuos ji ketina įtraukti į ataskaitą „Skaitmeninio dešimtmečio pažanga“ 
iki jos paskelbimo. 

9 straipsnis
Rekomendacijos

(1) Jei valstybė narė neįvykdo tinkamų savo nacionalinio ▌veiksmų plano pakeitimų 
atsižvelgdama į politiką, priemones arba veiksmus, kuriuos rekomendavo Komisija 
pagal 6 straipsnio 3 dalį, ir nepateikia aiškios priežasties, Komisija gali priimti 
rekomendaciją, kurioje pateikiama konkreti analizė, kaip šis trūkumas gali daryti 
poveikį tikslų ir skaitmeninių uždavinių įgyvendinimui Sąjungos lygmeniu. 

(2) Atitinkama valstybė narė atsižvelgia į Komisijos rekomendaciją ir, kai tinkama, per 
tris mėnesius atitinkamai pakoreguoja savo nacionalinį ▌veiksmų planą. Jei atitinkama 
valstybė narė mano, kad ji neturėtų koreguoti nacionalinio ▌veiksmų plano pagal 
rekomendaciją ar didelę jos dalį, ji raštu pateikia Komisijai savo motyvus ir per tris 
mėnesius juos viešai paskelbia.

(3) Rekomendacijos papildo naujausias konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, pateiktas 
per Europos semestrą, ir turi atitikti rekomendacijas, įtrauktas į Komisijos 
pateikiamą MVĮ veiklos rezultatų apžvalgą ir į Pramonės ir MVĮ strategijų 
įgyvendinimo ataskaitas.

(4) Be to, jei Komisija padaro išvadą, kad nacionalinės priemonės yra nepakankamos ir 
kelia pavojų, kad nustatyti uždaviniai ir skaitmeniniai tikslai nebus pasiekti laiku▌, ji 
gali pasiūlyti atitinkamas priemones ir pasinaudoti Sutartyse numatytais įgaliojimais, 
kad užtikrintų bendrą tų uždavinių ir skaitmeninių tikslų pasiekimą.

(5) Jei valstybė narė kelerius metus nuolat nukrypsta nuo projektinės nacionalinės 
trajektorijos arba neketina imtis taisomųjų veiksmų remdamasi ankstesne Komisijos 
rekomendacija, Komisija pradeda tikslinį dialogą su atitinkama valstybe nare ir apie 
tai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą. Europos Parlamentas ir jo 
kompetentingas komitetas gali pakviesti Komisiją ir atitinkamą valstybę narę 
pasikeisti nuomonėmis nurodytu klausimu.

(6) Komisija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie visas pagal šį straipsnį 
priimtas rekomendacijas.

10 straipsnis
Bendradarbiavimas

(1) Komisija ir valstybės narės glaudžiai bendradarbiauja siekdamos įgyvendinti šiame 
sprendime nustatytus įpareigojimus ir užduotis. Tuo tikslu valstybės narės gali pradėti 
dialogą su Komisija arba su Komisija ir kitomis valstybėmis narėmis bet kuriuo 
klausimu, susijusiu su skaitmeninių tikslų ir uždavinių įgyvendinimu. Komisija teikia 
visas tinkamas techninės pagalbos paslaugas, ekspertines žinias ir organizuoja 
struktūrinį keitimąsi informacija ir ▌gerąja patirtimi bei koordinavimą. 

(1a) Atitinkamos valstybės narės ar Komisija, siekdamos įgyvendinti šiame sprendime 
nustatytus įpareigojimus ir užduotis, gali paprašyti pradėti tarpusavio vertinimą.
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11 straipsnis
Konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais

(1) Komisija nuolat, laiku ir skaidriai glaudžiai bendradarbiauja su privačiais ir 
viešaisiais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant MVĮ atstovus, socialinius partnerius 
ir pilietinę visuomenę, kad surinktų informaciją ir parengtų rekomenduojamą politiką, 
priemones ir veiksmus šio sprendimo įgyvendinimo tikslais. Visi susitikimai 
registruojami ES skaidrumo registre.

(2) Valstybės narės, laikydamosi nacionalinės teisės aktų, priimdamos ir koreguodamos 
savo nacionalinius ▌veiksmų planus laiku bendradarbiauja privačiais ir viešaisiais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant MVĮ atstovus, socialinius partnerius, pilietinę 
visuomenę bei vietos ir regionų vietos atstovus. 

4 SKYRIUS
DAUGIAŠALIŲ PROJEKTŲ SISTEMA 

12 straipsnis
Daugiašaliai projektai

(1)  ▌Daugiašalių projektų tikslas – palengvinti skaitmeninių tikslų įgyvendinimą. 

(2) Daugiašaliais projektais siekiama vieno ar kelių toliau nurodytų konkrečių tikslų:

(a) gerinti Sąjungos ir valstybių narių bendradarbiavimą siekiant skaitmeninio 
dešimtmečio tikslų, laikantis technologinio neutralumo ir tvarumo principų 
paskirstant lėšas;

(b) stiprinti Sąjungos technologinę kompetenciją ir pramonės konkurencingumą 
ypatingos svarbos technologijų, papildomų technologijų derinių, skaitmeninių 
produktų, paslaugų ir infrastruktūrų, kurie yra būtini ekonomikos atsigavimui ir 
augimui bei asmenų saugumui ir saugai, srityje; 

(c) spręsti Sąjungos strateginio pažeidžiamumo ir priklausomybės nuo skaitmeninių 
tiekimo grandinių problemas, kad būtų sustiprintas jų atsparumas;

(d) didinti saugių skaitmeninių sprendimų prieinamumą ir skatinti geriausią jų 
panaudojimą viešojo intereso ir privataus sektoriaus srityse;

(e) prisidėti prie įtraukios ir tvarios visuomenės ir ekonomikos skaitmeninės 
transformacijos, kuri būtų naudinga visiems Sąjungos piliečiams ir visoms 
įmonėms, visų pirma MVĮ;

(ea) skatinti piliečių skaitmeninius įgūdžius pasitelkiant švietimą, mokymą ir 
mokymąsi visą gyvenimą, daugiausia dėmesio skiriant lyčių pusiausvyros 
skatinimui švietimo ir karjeros galimybių srityse;

(eb) stiprinti bendrosios skaitmeninės rinkos veikimą ir jos konkurencingumą 
sudarant palankesnes sąlygas tarpvalstybinei veiklai ir šalinant nepagrįstas 
prekybos kliūtis.

Priede pateikiamas orientacinis galimų veiklos sričių, kuriose galėtų būti rengiami 
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šiuos konkrečius tikslus atitinkantys daugiašaliai projektai, sąrašas.

(3) Daugiašaliame projekte turi dalyvauti bent trys valstybės narės.

(3a) Kai tinkama, daugiašaliame projekte dalyvaujanti valstybė narė vadovaudamasi 
savo nacionaliniu veiksmų planu gali savo dalies vykdymą deleguoti regionui.

(4) Daugiašaliams projektams ir toliau taikomi taikytini Sąjungos teisės aktai ir Sąjungos 
teisę atitinkantys nacionalinės teisės aktai.

(5) Komisija, vadovaudamasi 6 straipsnio 3 dalimi ir 8 straipsnio 4 dalimi, gali 
rekomenduoti sukurti daugiašalį projektą arba pakviesti valstybę narę dalyvauti 
daugiašaliame projekte, atitinkančiame 1–3 dalių reikalavimus, atsižvelgdama į 
pažangą, padarytą įgyvendinant nacionalinius ▌veiksmų planus ▌. Komisija ir 
valstybės narės taip pat gali prisiimti bendrą įsipareigojimą sukurti daugiašalį projektą 
arba prie jo prisijungti. 

13 straipsnis
Daugiašalių projektų pasirinkimas ir įgyvendinimas

(1) Atsižvelgdama į nacionaliniuose ▌veiksmų planuose pateiktus pasiūlymus dėl 
daugiašalių projektų ir bendrus įsipareigojimus, Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, parengia ir paskelbia daugiašalių projektų 
įgyvendinimo strateginius principus ir prioritetus bei daugiašalių projektų, kurie buvo 
atrinkti įgyvendinti tų metų ataskaitos paskelbimo metu, pažangos ataskaitą kaip 
priedą prie ataskaitos „Skaitmeninio dešimtmečio pažanga“.

(2) Visos Sąjungos programos ir investicijų schemos ▌ gali prisidėti prie daugiašalio 
projekto, jei laikomasi su programos teisiniu pagrindu susijusių taisyklių. 

(2a) Sąjungos asocijuotoji šalis gali dalyvauti daugiašaliame projekte, kai toks 
dalyvavimas yra būtinas, kad būtų lengviau pasiekti Sąjungos ir valstybių narių 
skaitmeninius tikslus. Tokiai asocijuotajai šaliai ir jos finansiniams įnašams 
taikomos Sąjungos programų taisyklės ir daugiašaliame projekte naudojamos 
investavimo schemos.

(3) Prie daugiašalių projektų, kai tinkama, gali prisidėti kiti subjektai, tiek viešieji, tiek 
privatūs. Prisidedant privatiems subjektams negali būti ribojamas projektų rezultatų 
prieinamumas asmenims ir įmonėms Sąjungoje.

(4) Daugiašaliams projektams įgyvendinti gali būti naudojami šie įgyvendinimo 
mechanizmai: 

(a) bendrosios įmonės;

(b) Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumai;

(c) Sąjungos agentūros;

(d) juos gali nepriklausomai įgyvendinti atitinkamos valstybės narės; 

(e) jie gali būti įgyvendinami skatinant bendriems Europos interesams svarbių 
projektų vykdymą pagal ▌SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą;
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(f) Europos skaitmeninės infrastruktūros konsorciumai pagal šio sprendimo 5 
skyrių;

(g) bet koks kitas tinkamas įgyvendinimo mechanizmas. 

14 straipsnis
Daugiašalių projektų spartintoja

(1) Priėmusi 12 straipsnio 5 dalyje nurodytą Komisijos rekomendaciją, prisiėmusi bendrus 
įsipareigojimus arba dalyvaujančių valstybių narių prašymu, Komisija koordinuoja 
daugiašalio projekto įgyvendinimą, veikdama kaip daugiašalio projekto spartintoja.

(2) Pirmuoju koordinavimo etapu Komisija paskelbia visoms valstybėms narėms skirtą 
kvietimą pareikšti susidomėjimą. Kvietimu pareikšti susidomėjimą siekiama nustatyti, 
ar valstybė narė ketina dalyvauti daugiašaliame projekte ir kokį finansinį ar nefinansinį 
įnašą ji siūlo skirti.

(3) Antrajame koordinavimo etape, jei bent trys valstybės narės išreiškia susidomėjimą 
daugiašaliu projektu ir kartu siūlo finansinius ar nefinansinius įsipareigojimus tam 
projektui, Komisija, pasikonsultavusi su visomis valstybėmis narėmis, pateikia gaires 
dėl tinkamo įgyvendinimo mechanizmo pasirinkimo, finansavimo šaltinių ir jų 
derinimo projekte, taip pat dėl kitų strateginių aspektų, susijusių su to projekto 
įgyvendinimu. Komisija taip pat gali savo iniciatyva pasiūlyti dalyvaujančioms 
valstybėms narėms koordinuoti daugiašalį projektą pagal 2 ir 3 dalyse aprašytus 
etapus.

(4) Komisija gali teikti gaires dėl naujo Europos skaitmeninės infrastruktūros 
konsorciumo steigimo pagal 15 straipsnį. 

(5) Komisija remia daugiašalių projektų įgyvendinimą, prireikus teikdama 10 straipsnyje 
nurodytas paslaugas ir išteklius. 

5 SKYRIUS
EUROPOS SKAITMENINĖS INFRASTRUKTŪROS KONSORCIUMAS 

15 straipsnis
Europos skaitmeninės infrastruktūros konsorciumo uždavinys ir statusas 

(1) Valstybės narės gali įgyvendinti daugiašalį projektą, pasitelkdamos ESIK priemones. 

(2) ESIK įgyja juridinio asmens statusą nuo 16 straipsnio 3 dalies a punkte nurodyto 
Komisijos sprendimo įsigaliojimo dienos. 

(3) Kiekvienoje valstybėje narėje ESIK turi didžiausią pagal tos valstybės narės teisę 
juridiniams asmenims suteikiamą teisnumą ir veiksnumą. Visų pirma, konsorciumas 
gali įsigyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei intelektinę nuosavybę, jam gali 
priklausyti toks turtas ir nuosavybė, jis gali tokį turtą ir nuosavybę perleisti, taip pat jis 
gali sudaryti sutartis ir dalyvauti teismo procesuose.

(4) ESIK turi teisės aktais nustatytą buveinę, kuri yra vienos iš dalyvaujančių valstybių 
narių teritorijoje.
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16 straipsnis
ESIK steigimas

(1) Valstybės narės, prašančios įsteigti ESIK (toliau – pareiškėjai), pateikia paraišką 
Komisijai. Paraiška paduodama raštu ir joje pateikiama ši informacija:

(a) prašymas Komisijai dėl ESIK steigimo;

(b) siūlomi ESIK įstatai;

(c) techninis ESIK įgyvendinamo daugiašalio projekto aprašymas;

(d) priimančiosios valstybės narės deklaracija, kuria ESIK pripažįstamas tarptautine 
organizacija, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 2006/112/EB25 143 straipsnio 
g punkte ir 151 straipsnio 1 dalies b punkte, ir tarptautine organizacija, apibrėžta 
Tarybos direktyvos 2008/118/EB26 12 straipsnio 1 dalies b punkte, nuo jo 
įsteigimo momento. Tose nuostatose numatytų išimčių apribojimai ir sąlygos 
nustatomi ESIK narių tarpusavio susitarimu.

(2) Komisija įvertina paraišką, atsižvelgdama į šio sprendimo tikslus ir praktinius 
aspektus, susijusius su ESIK įgyvendinamu daugiašaliu projektu. 

(3) Komisija, atsižvelgdama į 2 dalyje nurodyto vertinimo rezultatus ir laikydamasi 25 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, įgyvendinimo aktais priima 
vieną iš šių sprendimų: 

(a) įsteigia ESIK, padariusi išvadą, kad šiame skyriuje nustatyti reikalavimai yra 
įvykdyti;

(b) nusprendusi, kad šiame skyriuje nustatyti reikalavimai neįvykdyti, įskaitant tai, 
kad nėra pateiktas 16 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytas pareiškimas, 
paraišką atmeta. Tokiu atveju valstybės narės vis tiek gali sudaryti konsorciumą 
pagal susitarimą, tačiau jis negali turėti ESIK pavadinimo ir jam negali būti 
taikoma šiame skyriuje nustatyta įgyvendinimo struktūra. 

(4) Apie 2 dalyje nurodytą sprendimą pranešama pareiškėjams. Jei paraiška atmetama, 
sprendimas pareiškėjams aiškiai ir tiksliai paaiškinamas.

(5) Sprendimas, kuriuo įsteigiamas ESIK, skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje. Komisija sukuria viešą ESIK registrą ir laiku jį atnaujina.

(6) Esminiai ESIK įstatų elementai, išdėstyti 19 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose ir tam 
tikrais atvejais pateikti paraiškoje, pridedami prie sprendimo dėl ESIK įsteigimo.

17 straipsnis
Narystė 

25 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio 
bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1). 

26 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, 
panaikinanti Direktyvą 92/12/EEB (OL L 9, 2009 1 14, p. 12).
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(1) ESIK narėmis yra ne mažiau kaip trys valstybės narės. ESIK narėmis, turinčiomis 
balsavimo teisę, gali būti tik valstybės narės, kurios skiria finansinį arba nefinansinį 
įnašą. 

(2) Priėmus sprendimą dėl ESIK įsteigimo, kitos valstybės narės gali bet kada tapti jo 
narėmis sąžiningomis ir pagrįstomis sąlygomis, nurodytomis įstatuose. 

(3) Valstybės narės, kurios neteikia finansinio ar nefinansinio įnašo, gali prisijungti prie 
ESIK kaip stebėtojos, neturinčios balsavimo teisės. 

(4) ESIK gali būti atviras ne tik valstybėms narėms, bet ir kitiems subjektams, tarp kurių, 
inter alia, gali būti Sąjungos asocijuotosios šalys, Europai svarbios tarptautinės 
organizacijos ir privatūs subjektai, kaip nurodyta įstatuose. Tokiu atveju valstybės 
narės kartu turi daugumą balsavimo teisių narių asamblėjoje, neatsižvelgiant į 
subjektų, kurie nėra valstybės narės, įnašų sumą. 

18 straipsnis
Valdymas 

(1) ESIK turi bent du organus: 

(a) narių asamblėją, kurią sudaro valstybės narės, kiti 17 straipsnio 4 dalyje nurodyti 
subjektai ir Komisija, kaip institucija, turinti visus sprendimų priėmimo 
įgaliojimus, įskaitant biudžeto tvirtinimą;

(b) narių susirinkimo paskirtą direktorių, kuris yra ESIK vykdomasis organas ir 
teisinis atstovas.

(2) Komisija dalyvauja narių asamblėjos svarstymuose be balsavimo teisės. Tačiau, kai 
centralizuotai valdoma Sąjungos programa finansiškai prisideda prie daugiašalio 
projekto, Komisija turi veto teisę asamblėjos sprendimams. Asamblėjos sprendimai, 
įskaitant balsavimų rezultatus ir konkretų kiekvienos narės balsavimą dėl 
sprendimo, paskelbiami viešai per 15 dienų nuo jų priėmimo. 

(3) ESIK įstatuose nustatomos konkrečios nuostatos, susijusios su valdymu, laikantis 1 ir 
2 dalių reikalavimų. 

19 straipsnis
ESIK įstatai 

(1) ESIK įstatuose nurodoma bent:

(a) narių, stebėtojų sąrašas ir narystės bei atstovavimo keitimo tvarka, kurioje 
atsižvelgiama į nedalyvaujančių valstybių narių teisę prisijungti prie ESIK;

(b) išsamus daugiašalio projekto aprašymas, narių užduotys ir tam tikrais atvejais 
orientacinis tvarkaraštis;

(c) įstatuose nurodyta buveinė ir pavadinimas;

(d) narių teisės ir pareigos, įskaitant pareigą mokėti įnašus į biudžetą; 

(da) atsakomybės tvarka pagal 20 straipsnį;
(e) balsavimo teisės;
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(f) infrastruktūros, intelektinės nuosavybės, pelno ir kito turto nuosavybės 
taisyklės, jei taikytina. 

(2) Esminių įstatų elementų pakeitimams, pridedamiems prie sprendimo dėl ESIK 
įsteigimo pagal 16 straipsnio 6 dalį, taikoma 16 straipsnyje nurodyta procedūra. 

20 straipsnis
Atsakomybė 

(1) ESIK atsako už savo skolas. 

(2) Narių finansinė atsakomybė už ESIK skolas nustatoma atsižvelgiant į jų atitinkamus 
įnašus, suteiktus ESIK. Įstatuose nariai gali nurodyti, kad jie padengs nustatyto dydžio 
skolas, viršijančias jų atitinkamus įnašus, arba neriboto dydžio skolas.

(3) Sąjunga neatsako už ESIK skolas. 

21 straipsnis
Taikoma teisė ir jurisdikcija 

(1) ESIK steigimas ir vidaus veikla reglamentuojami:

(a) Sąjungos teise, visų pirma šiuo sprendimu; 

(b) valstybės narės, kurioje yra ESIK buveinė, teise tais klausimais, kurie 
nereglamentuojami arba tik iš dalies reglamentuojami a punkte nurodytais 
aktais; 

(c) įstatais ir jų įgyvendinimo taisyklėmis.

(2) Nepažeidžiant atvejų, kai pagal Sutartis jurisdikciją turi Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas, kompetentinga jurisdikcija spręsti su ESIK susijusius narių tarpusavio 
ginčus, narių ir ESIK ginčus bei ESIK ir trečiųjų šalių ginčus nustatoma pagal 
valstybės narės, kurioje yra ESIK buveinė, teisę.

22 straipsnis
Likvidavimas

(1) Įstatuose nustatoma ESIK likvidavimo narių susirinkimui priėmus tokį sprendimą 
tvarka. Likviduojant ESIK veiklos vykdymas gali būti perduotas kitam juridiniam 
asmeniui.

(2) Jei ESIK negali padengti savo skolų, taikomos valstybės narės, kurioje yra ESIK 
buveinė, nemokumo taisyklės. 

23 straipsnis
Ataskaitos ir kontrolė 

(1) ESIK parengia metinę veiklos ataskaitą, kurioje pateikia techninį veiklos aprašymą ir 
finansinę ataskaitą. Ją tvirtina narių asamblėja ir perduoda Komisijai. Ši ataskaita 
skelbiama viešai.
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(2) Komisija teikia rekomendacijas metinėje veiklos ataskaitoje aptariamais klausimais.

6 SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24 straipsnis
Informacijos teikimas 

(1) Komisijai paprašius, valstybės narės pateikia Komisijai informaciją, būtiną jos 
užduotims pagal šį sprendimą atlikti, visų pirma informaciją, reikalingą 7, 8 ir 9 
straipsniams įgyvendinti. Komisijos prašoma informacija turi būti proporcinga jos 
vykdomoms užduotims. Kai teikiama informacija yra susijusi su informacija, įmonių 
anksčiau pateikta valstybės narės prašymu, įmonėms apie tai pranešama ne vėliau kaip 
10 dienų prieš pateikiant informaciją Komisijai. 

24 a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.

2. 5 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo ... [šio sprendimo įsigaliojimo diena].

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 5 straipsnyje nurodytus 
deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja 
kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę 
jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų 
galiojimui.

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės 
narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 5 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva 
šis laikotarpis pratęsiamas [dviem mėnesiais].

25 straipsnis 
Komitetas

(1) Komisijai padeda komitetas (toliau – Ryšių komitetas). Tas komitetas – tai komitetas, 
kaip tai suprantama Reglamente (ES) Nr. 182/2011. 
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(2) Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis, 
atsižvelgiant į to reglamento 8 straipsnį. 

26 straipsnis 
Įsigaliojimas

(1) Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu
Pirmininkas Pirmininkas
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PRIEDAS – Veiklos sritys

Keletas veiklos sričių: 

(a) bendra Europos duomenų infrastruktūra ir paslaugos;

(b) naujos kartos mažos vartojamosios galios patikimų procesorių diegimas Sąjungoje;

(c) koridorių diegimas visoje Europoje;

(d) superkompiuterių ir kvantinių kompiuterių įsigijimas pasitelkiant Europos našiosios 
kompiuterijos bendrąją įmonę; 

(e) itin saugių kvantinių ir kosminių ryšio infrastruktūrų kūrimas ir diegimas;

(f) saugumo operacijų centrų tinklo diegimas;

(g) susietasis viešasis administravimas;

(h) Europos blokų grandinės paslaugų infrastruktūra;

(i) Europos skaitmeninių inovacijų centrai;

(j) aukštųjų technologijų partnerystės skaitmeninių įgūdžių srityje, grindžiamos Europos 
įgūdžių paktu;

(ja)   kibernetinio saugumo įgūdžiai ir mokymai;
(k) Kiti projektai, kurie atitinka visus šio sprendimo 12 straipsnio kriterijus ir kurie laikui 

bėgant tampa būtini skaitmeninio dešimtmečio politikos programos tikslams pasiekti 
dėl atsirandančių socialinių, ekonominių ar aplinkosaugos pokyčių. 
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PRIEDAS: SUBJEKTŲ AR ASMENŲ,
IŠ KURIŲ PRANEŠĖJA GAVO INFORMACIJOS, SĄRAŠAS

Toliau pateiktą sąrašą pranešėja parengė vien savo noru ir tik savo atsakomybe. Pranešėjai 
rengiant šią ataskaitą, prieš patvirtinant ją komitete, informaciją pateikė šie subjektai ar 
asmenys:

Subjektas ir (arba) asmuo
BUSINESSEUROPE
„Eurochambres“
„SMEunited“ (Europos amatų, mažų ir vidutinių įmonių asociacija)
Europos skaitmeninių įmonių aljansas
Platforma „EuroCommerce“
„Wi-Fi Coalition“
„Dynamic Spectrum Alliance“
„GigaEurope“
Čekijos Respublikos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje
Slovakijos Respublikos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje
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UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma 2030 m. 
politikos programa „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“
(COM(2021)0574 – C9-0359/2021 – 2021/0293(COD))

Nuomonės referentas: Dragoş Pîslaru

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Ketvirtoji pramonės revoliucija ir skaitmeninimas bei dirbtinio intelekto (DI) plėtra lemia ne 
tik esminius ir struktūrinius darbo rinkos, darbo vietų, darbo modelių ir darbuotojų darbo 
profilių, bet ir vartotojų elgsenos ir apskritai žmonių gyvenimo būdo pokyčius; Tikimasi, jog 
šie pokyčiai bus naudingi piliečiams ir visuomenei, nes jie pagerins gyvenimo kokybę ir atsiras 
naujų užimtumo galimybių bei bus kuriami tvaresni verslo modeliai, tačiau sykiu kils tam tikro 
pobūdžio rizikos ir iššūkių, dėl kurių reikės nuolat ir dinamiškai vertinti ir pritaikyti atitinkamas 
teisines sistemas pagal ES taisykles ir principus, , pvz., Europos socialinių teisių ramstį, ES 
pagrindinių teisių chartiją ir Europos socialinę chartiją, taip pat Aukšto lygio ekspertų grupės 
Patikimo dirbtinio intelekto etikos gaires.

COVID-19 pandemija išryškino mūsų ekonomikos ir visuomenės poreikį pereiti prie labiau 
suskaitmeninto pasaulio ir parodė mūsų gebėjimą prireikus greitai reaguoti ir prisitaikyti. 
„Skaitmeninio dešimtmečio kelias“ užtikrintų, kad Europos Sąjunga pasiektų naudingą 
skaitmeninę transformaciją, nepaliekant nei vieno gyventojo nuošalyje. . Šiuo atžvilgiu 
„Skaitmeninio dešimtmečio kelias“ turi visiems suteikti galimybę siekti visuomenės ir 
asmeninio augimo ir galimybių ir apimti socialinius, aplinkos, švietimo ir darbo aspektus, 
neaplenkiant nei vieno gyventojo ir mūsų visuomenėje užkertant kelią skaitmeniniam 
susiskaldymui. 

Pranešėjas taip pat pabrėžia, kad reikia pasinaudoti skaitmenine transformacija siekiant 
sumažinti lyčių nelygybę visuomenėje ir darbo rinkoje, sukurti naujų galimybių Europos 
jaunimui ir pagerinti prieigą prie skaitmeninių ir žaliųjų įgūdžių, taip pat prieigą prie 
technologijų ir sparčiojo interneto palankių sąlygų neturinčioms ir pažeidžiamoms grupėms, 
kaimo ir atokių vietovių gyventojams ir vyresnio amžiaus žmonėms.

Be to, būtina, kad „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“ skatintų Europos Sąjungą ir valstybes 
nares siekti lygių galimybių mūsų piliečiams įgyti ir tobulinti savo įgūdžius ir gebėjimus, kad 
jie atitiktų darbo rinkos reikalavimus.

Pranešėjas mano, kad 2030 m. Sąjungos skaitmeninės transformacijos politikos programa turi 
pagerinti ES piliečių padėtį, įtraukiant teisingą perėjimą prie žaliosios ir tvarios ekonomikos.
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PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2021 m. kovo 9 d. komunikate 
„2030 m. skaitmeninės politikos kelrodis: 
Europos skaitmeninio dešimtmečio 
kelias“31(toliau – komunikatas 
„Skaitmeninės politikos kelrodis“) 
Komisija išdėstė savo skaitmeninės 
transformacijos iki 2030 m., kuri padės 
įgalinti piliečius ir įmones, viziją. Sąjungos 
ekonomikos ir visuomenės skaitmeninės 
transformacijos būdas turėtų apimti 
skaitmeninį suverenumą, įtrauktį, lygybę, 
tvarumą, atsparumą, saugumą, gyvenimo 
kokybės gerinimą, pagarbą piliečių teisėms 
ir siekiams ir prisidėti prie dinamiškos, 
efektyviai išteklius naudojančios ir 
teisingos Sąjungos ekonomikos ir 
visuomenės;

(1) 2021 m. kovo 9 d. komunikate 
„2030 m. skaitmeninės politikos kelrodis. 
Europos skaitmeninio dešimtmečio 
kelias“31 (toliau – komunikatas 
„Skaitmeninės politikos kelrodis“) 
Komisija išdėstė savo skaitmeninės 
transformacijos iki 2030 m., kuri padės 
įgalinti piliečius ir įmones, viziją. Sąjungos 
ekonomikos ir visuomenės skaitmeninės 
transformacijos būdas turėtų apimti 
skaitmeninį suverenumą, pasaulinę 
lyderystę, prieinamumą, įperkamumą, 
įtrauktį, lygybę, tvarumą, atsparumą, 
saugumą, gyvenimo kokybės gerinimą, 
galimybes gauti paslaugas ir pagarbą 
piliečių teisėms ir siekiams. Ja turėtų būti 
kuriamos kokybiškos darbo vietos, 
stiprinamos darbuotojų teisės, darbo 
vietos saugumas ir įgūdžių ugdymas, 
kartu prisidedant prie konkurencingumo 
ir dinamiškos, efektyviai išteklius 
naudojančios, įtraukios ir teisingos 
ekonomikos ir visuomenės Sąjungoje, taip 
prisidedant prie Europos socialinių teisių 
ramsčio įgyvendinimo skaitmeniniame 
amžiuje ir siekiant, kad Europa taptų 
pasaulio verslumo karštuoju tašku;

__________________ __________________
31 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „2030 m. skaitmeninės politikos 
kelrodis: Europos skaitmeninio 
dešimtmečio kelias“, COM(2021) 118 
final/2.

31 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „2030 m. skaitmeninės politikos 
kelrodis: Europos skaitmeninio 
dešimtmečio kelias“, COM(2021) 118 
final/2.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) reikėtų atsižvelgti į Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 
2019/8821a;
__________________
1a 2019 m. balandžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2019/882 dėl gaminių ir paslaugų 
prieinamumo reikalavimų (OL L 151, 
2019 6 7, p. 70).

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) kaip nurodyta Komisijos 
komunikate, kuriuo atnaujinama 2020 m. 
naujoji pramonės strategija32, Europos 
Sąjungai būtina nustatyti ypatingos svarbos 
technologijų ir strateginių sektorių 
sistemas, šalinti strateginius trūkumus ir 
didelės rizikos priklausomybes, dėl kurių 
gali atsirasti tiekimo trūkumas ar 
kibernetinio saugumo rizika, ir skatinti 
skaitmeninę pertvarką. Taip pabrėžiama, 
jog svarbu, kad valstybės narės suvienytų 
jėgas ir remtų pramonės pastangas spręsti 
šių priklausomybių problemas ir plėtoti 
strateginių pajėgumų poreikius. Tai taip pat 
atitinka 2021 m. strateginio prognozavimo 
ataskaitoje pateiktą analizę33. 
Įgyvendindama Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę ir rengdama 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus Komisija 
paragino valstybes nares koordinuoti savo 
pastangas skaitmeninės srities daugiašalių 
projektų naudai. Ši patirtis parodė, kad 

(3) kaip nurodyta Komisijos 
komunikate, kuriuo atnaujinama 2020 m. 
naujoji pramonės strategija32, Europos 
Sąjungai būtina nustatyti ypatingos svarbos 
technologijų ir strateginių sektorių 
sistemas, šalinti strateginius trūkumus ir 
didelės rizikos priklausomybes, dėl kurių 
gali atsirasti tiekimo trūkumas ar 
kibernetinio saugumo rizika, ir skatinti 
skaitmeninę pertvarką. Taip pabrėžiama, 
jog svarbu, kad valstybės narės suvienytų 
jėgas ir remtų pramonės pastangas spręsti 
šių priklausomybių problemas ir plėtoti 
strateginių pajėgumų poreikius. Tai taip pat 
atitinka 2021 m. strateginio prognozavimo 
ataskaitoje pateiktą analizę33. 
Įgyvendindama Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę ir rengdama 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus Komisija 
paragino valstybes nares koordinuoti savo 
pastangas skaitmeninės srities daugiašalių 
projektų naudai. Ši patirtis parodė, kad 
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Komisija turi remti valstybių narių 
koordinavimo pastangas, o Sąjunga turi 
disponuoti įgyvendinimo mechanizmais, 
kurie palengvintų bendras investicijas, kad 
daugiašaliai projektai galėtų būti 
įgyvendinami. Kartu su kitomis Komisijos 
iniciatyvomis, pavyzdžiui, ypatingos 
svarbos technologijų stebėjimo centru34, 
turėtų būti sukurta valdymo struktūra, 
pagal kurią būtų įgyvendinamas 
komunikatas „Skaitmeninės politikos 
kelrodis“ ir padedama nustatyti dabartinę ir 
galimą būsimą Sąjungos skaitmeninę 
strateginę priklausomybę bei prisidėti prie 
jos skaitmeninio suverenumo stiprinimo;

Komisija turi remti valstybių narių 
koordinavimo pastangas, o Sąjunga turi 
disponuoti įgyvendinimo mechanizmais, 
kurie palengvintų bendras investicijas, kad 
daugiašaliai projektai galėtų būti 
įgyvendinami. Kartu su kitomis Komisijos 
iniciatyvomis, pavyzdžiui, ypatingos 
svarbos technologijų stebėjimo centru34, 
turėtų būti sukurta valdymo struktūra, 
pagal kurią būtų įgyvendinamas 
komunikatas „Skaitmeninės politikos 
kelrodis“ ir padedama nustatyti dabartinę ir 
galimą būsimą Sąjungos skaitmeninę 
strateginę priklausomybę bei prisidėti prie 
Europos įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių 
įmonių, skaitmeninės plėtros stiprinimo, 
kartu suteikiant Europos darbuotojams 
daugiau pažangių priemonių ir 
skaitmeninių žinių;

_________________ _________________
32 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Naujosios 2020 m. pramonės 
strategijos atnaujinimas. Bendrosios rinkos 
stiprinimas siekiant Europos ekonomikos 
atsigavimo“, 2021 5 5 
COM(2021) 350 final.

32 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Naujosios 2020 m. pramonės 
strategijos atnaujinimas. Bendrosios rinkos 
stiprinimas siekiant Europos ekonomikos 
atsigavimo“, 2021 5 5 
COM(2021) 350 final.

33 COM(2021) 750 final, 2021 9 8 – 
„2021 m. strateginio prognozavimo 
ataskaita. ES pajėgumas ir laisvė veikti“.

33 COM(2021) 750 final, 2021 9 8 – 
„2021 m. strateginio prognozavimo 
ataskaita. ES pajėgumas ir laisvė veikti“.

34 Civilinės, gynybos ir kosmoso pramonės 
šakų sinergijos veiksmų planas, 2021 2 22, 
COM(2021) 70 final, 4 veiksmas.

34 Civilinės, gynybos ir kosmoso pramonės 
šakų sinergijos veiksmų planas, 2021 2 22, 
COM(2021) 70 final, 4 veiksmas.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Komisijos komunikate dėl Europos 
žaliojo kurso35 pabrėžiama, kad Europa turi 
išnaudoti galimybes, kurias atveria 
skaitmeninė transformacija – ji atliks 
lemiamą vaidmenį siekiant žaliojo kurso 

(4) Komisijos komunikate dėl Europos 
žaliojo kurso35 pabrėžiama, kad Europa turi 
išnaudoti galimybes, kurias atveria 
skaitmeninė transformacija – ji atliks 
lemiamą vaidmenį siekiant žaliojo kurso 
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tikslų. Sąjunga turėtų skatinti būtiną 
skaitmeninę transformaciją ir į ją 
investuoti, nes siekiant žaliojo kurso 
tvarumo tikslų lemiamas vaidmuo 
daugelyje įvairių sektorių teks 
skaitmeninėms technologijoms. 
Skaitmeninės technologijos, tokios kaip 
dirbtinis intelektas, 5G, debesijos ir tinklo 
paribio (angl. edge) kompiuterija ir daiktų 
internetas galėtų paspartinti ir labai 
padidinti politikos poveikį kovai su 
klimato kaita ir aplinkos apsaugai. 
Skaitmeninimas taip pat suteikia naujų 
galimybių nuotoliniu būdu stebėti oro ir 
vandens taršą arba stebėti ir optimizuoti 
energijos ir gamtos išteklių naudojimą. 
Sykiu Europai reikia tokio skaitmeninio 
sektoriaus, kuriame būtų rūpestingai 
atsižvelgiama į tvarumą, užtikrinant, kad 
skaitmeninė infrastruktūra ir technologijos 
taptų įtikinamai tvaresnės, efektyviau 
naudotų energiją ir išteklius, taip pat 
prisidėtų prie tvarios žiedinės ir neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos ir 
visuomenės kūrimo pagal Europos žaliojo 
kurso nuostatas;

tikslų. Sąjunga turėtų skatinti būtiną 
skaitmeninę transformaciją ir į ją 
investuoti, nes siekiant žaliojo kurso 
tvarumo tikslų lemiamas vaidmuo 
daugelyje įvairių sektorių teks 
skaitmeninėms technologijoms, ir ji turi 
užtikrinti, kad ši politika teiktų naudos 
dabartinei ir būsimosioms kartoms. 
Skaitmeninės technologijos, tokios kaip 
dirbtinis intelektas, 5G, debesijos ir tinklo 
paribio (angl. edge) kompiuterija ir daiktų 
internetas galėtų paspartinti ir labai 
padidinti politikos, susijusios su Europos 
žaliojo kurso tikslais, poveikį ir saugoti 
aplinką. Skaitmeninimas taip pat suteikia 
naujų galimybių tvariam transportui, 
išmaniajam ūkininkavimui ir 
pažangiesiems energijos tinklams, 
nuotolinei oro ir vandens taršos stebėsenai 
arba energijos ir gamtos išteklių 
naudojimo stebėsenai ir optimizavimui ir, 
be kita ko, galimybių užkirsti kelią 
energijos nepritekliui ir užtikrinti 
energijos vartojimo efektyvumą ir jos 
įperkamumą. Sykiu Europai reikia tokio 
skaitmeninio sektoriaus, kuriame būtų 
rūpestingai atsižvelgiama į 
konkurencingumą, tvarumą, įtrauktį ir 
sąžiningumą, užtikrinant, kad skaitmeninė 
infrastruktūra ir technologijos taptų 
įtikinamai tvaresnės, efektyviau naudotų 
energiją ir išteklius, taip pat prisidėtų prie 
tvarios, teisingos, žiedinės ir neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos ir 
visuomenės kūrimo pagal Europos žaliojo 
kurso nuostatas;

__________________ __________________
35 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Europos žaliasis kursas“, 2019 12 11, 
COM(2019) 640 final.

35 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Europos žaliasis kursas“, 2019 12 11, 
COM(2019) 640 final.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) komunikate „Skaitmeninės 
politikos kelrodis“ numatytos priemonės 
turėtų būti įgyvendintos, siekiant sustiprinti 
Europos skaitmeninės ateities formavimo 
strategijoje apibrėžtus veiksmus ir 
remiantis esamomis Sąjungos priemonėmis 
(pavyzdžiui, sanglaudos programomis, 
Techninės paramos priemone, Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) 2021/69436, Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) 2021/69537 ir 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) 2021/52338) ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) 2021/24139 
skaitmeniniam perėjimui skirtomis 
lėšomis. Todėl šiuo sprendimu turėtų būti 
nustatyta politikos programa „Skaitmeninio 
dešimtmečio kelias“, kad būtų pasiekta, 
paspartinta ir suformuota sėkminga 
Sąjungos ekonomikos ir visuomenės 
skaitmeninė transformacija;

(5) komunikate „Skaitmeninės 
politikos kelrodis“ numatytos priemonės 
turėtų būti įgyvendintos, siekiant sustiprinti 
Europos skaitmeninės ateities formavimo 
strategijoje apibrėžtus veiksmus ir 
remiantis esamomis Sąjungos priemonėmis 
(pavyzdžiui, sanglaudos programomis, 
Techninės paramos priemone, Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) 2021/69436, Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) 2021/69537 ir 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) 2021/52338) ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) 2021/24139 
skaitmeniniam perėjimui skirtomis 
lėšomis, kai tinkama, pasinaudojant 
Sąjungos ir nacionalinių fondų sąveika. 
Todėl šiuo sprendimu turėtų būti nustatyta 
politikos programa „Skaitmeninio 
dešimtmečio kelias“, kad būtų pasiekta, 
paspartinta ir suformuota sėkminga 
Sąjungos ekonomikos ir visuomenės 
skaitmeninė transformacija nepaliekant 
nieko nuošalyje;

_________________ _________________
36 2021 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2021/694, kuriuo nustatoma 
Skaitmeninės Europos programa ir 
panaikinamas Sprendimas (ES) 2015/2240, 
OL L 166, 2021 5 11, p. 1.

36 2021 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2021/694, kuriuo nustatoma 
Skaitmeninės Europos programa ir 
panaikinamas Sprendimas (ES) 2015/2240, 
OL L 166, 2021 5 11, p. 1.

37 2021 m. balandžio 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2021/695, kuriuo sukuriama bendroji 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Europos horizontas“, nustatomos su ja 
susijusios dalyvavimo ir sklaidos taisyklės 
ir panaikinami reglamentai (ES) 
Nr. 1290/2013 ir (ES) Nr. 1291/2013, 
OL L 170, 2021 5 12, p. 1.

37 2021 m. balandžio 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2021/695, kuriuo sukuriama bendroji 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Europos horizontas“, nustatomos su ja 
susijusios dalyvavimo ir sklaidos taisyklės 
ir panaikinami reglamentai (ES) 
Nr. 1290/2013 ir (ES) Nr. 1291/2013, 
OL L 170, 2021 5 12, p. 1.

38 2021 m. kovo 24 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/523, 
kuriuo nustatoma programa „InvestEU“ ir 
iš dalies keičiamas Reglamentas 

38 2021 m. kovo 24 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/523, 
kuriuo nustatoma programa „InvestEU“ ir 
iš dalies keičiamas Reglamentas 
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(ES) 2015/1017, OL L 107, 2021 3 26, 
p. 30.

(ES) 2015/1017, OL L 107, 2021 3 26, 
p. 30.

39 2021 m. vasario 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2021/241, kuriuo nustatoma 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė, OL L 57, 2021 2 18, 
p. 17.

39 2021 m. vasario 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2021/241, kuriuo nustatoma 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė, OL L 57, 2021 2 18, 
p. 17.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) norint sekti Sąjungos skaitmeninės 
transformacijos spartos trajektoriją, reikėtų 
nustatyti skaitmeninius tikslus. Šie tikslai 
turėtų būti susieti su konkrečiomis sritimis, 
kuriose Sąjungoje turėtų būti daroma 
bendra pažanga. Tikslai grindžiami 
keturiomis pagrindinėmis kryptimis, 
nurodytomis komunikate „Skaitmeninės 
politikos kelrodis“, kurios įvardytos kaip 
esminės Sąjungos skaitmeninės 
transformacijos sritys: skaitmeniniais 
įgūdžiais, skaitmenine infrastruktūra, 
įmonių ir viešųjų paslaugų skaitmenizacija;

(6) norint sekti Sąjungos skaitmeninės 
transformacijos spartos trajektoriją, reikėtų 
nustatyti skaitmeninius tikslus, 
atsižvelgiant į atskirų valstybių narių 
pajėgumų specifinę padėtį ir skirtumus. 
Šie tikslai turėtų būti susieti su 
konkrečiomis sritimis, kuriose Sąjungoje 
turėtų būti daroma bendra pažanga. Tikslai 
grindžiami keturiomis pagrindinėmis 
kryptimis, nurodytomis komunikate 
„Skaitmeninės politikos kelrodis“, kurios 
įvardytos kaip esminės Sąjungos 
skaitmeninės transformacijos sritys: 
švietimu ir skaitmeniniais įgūdžiais, 
skaitmenine infrastruktūra, įmonių ir 
viešųjų paslaugų skaitmenizacija. Tačiau, 
norint pasiekti šiuos tikslus, būtina 
laikytis universalaus požiūrio, įskaitant 
visapusišką socialinio aspekto palaikymą, 
siekiant užtikrinti, kad skaitmeninės 
transformacijos procesuose daugiausia 
dėmesio būtų skiriama žmogui;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(6a) pasaulinė konkurencija ir 
vertingas Sąjungos piliečių paveldas 
reikalauja, kad šie uždaviniai būtų 
sprendžiami įvairiais lygmenimis, kartu su 
ekonominiu skaitmeninimo aspektu 
plėtojant jo socialinį aspektą. Europos 
Sąjunga turi teisę ir politinę, moralinę ir 
kultūrinę pareigą parengti etiškus ir į 
žmogų orientuotus skaitmeninimo 
procesus, kuriuose žmonės būtų inovacijų 
varomoji jėga ir tuo pačiu metu iš jų 
gautų naudos;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) tiek pagrindiniai, tiek aukšto lygio 
skaitmeniniai įgūdžiai yra būtini siekiant 
sustiprinti Sąjungos visuomenės 
kolektyvinį atsparumą. Skaitmeninių 
įgūdžių ir gebėjimų turintys piliečiai galės 
pasinaudoti skaitmeninio dešimtmečio 
teikiamomis galimybėmis. Be to, 
skaitmeninis mokymas ir švietimas turėtų 
padėti darbuotojams įgyti specializuotų 
skaitmeninių įgūdžių, kad jie galėtų 
užimti kokybiškas darbo vietas bei 
užsitikrinti sėkmingą karjerą daug 
dažniau nei dabar, o moterų ir vyrų 
skaičius būtų panašus. Be to, norint 
pasinaudoti skaitmenizacijos privalumais, 
toliau plėtoti technologijas ir užtikrinti 
Europos skaitmeninę lyderystę, labai 
svarbi junglumo, mikroelektronikos ir 
gebėjimo apdoroti didžiulius duomenis 
požiūriu tvari skaitmeninė infrastruktūra. 
Reikalia puikaus ir saugaus ryšio visiems 
ir visur Europoje, įskaitant kaimo ir 
atokias vietoves40. Visuomenės poreikiai, 
susiję su nusiuntimo ir parsisiuntimo 
pralaidumu, nuolat auga. Iki 2030 m. 
turėtų būti sudarytos prieinamos sąlygos 
visiems, kuriems reikia arba kurie 
pageidauja tokių pajėgumų, naudotis 
gigabitinės spartos tinklais. Be to, 

(7) tiek pagrindiniai, tiek aukšto lygio 
skaitmeniniai įgūdžiai visiems, o ypač 
pažeidžiamoms grupėms, yra būtini 
siekiant sustiprinti Sąjungos visuomenės, 
ekonomikos ir aplinkos tvarumą, 
panaikinti skaitmeninę atskirtį, užtikrinti 
Sąjungos pasaulinį konkurencingumą ir 
sumažinti jos technologinę 
priklausomybę. Skaitmeninių įgūdžių ir 
gebėjimų turintys visų amžiaus grupių 
piliečiai galės pasinaudoti skaitmeninio 
dešimtmečio teikiamomis galimybėmis, 
gauti kokybišką darbą, įgyti žinių ir turėti 
geresnių galimybių naudotis savo 
socialinėmis ir darbo teisėmis internete ir 
realiame gyvenime. Be to, skaitmeninis 
mokymas ir švietimas, pasitelkiant 
profesinį mokymą ir rengimą, 
perkvalifikavimą, kvalifikacijos kėlimą ir 
mokymąsi visą gyvenimą, turėtų suteikti 
darbuotojams reikiamų įgūdžių, susijusių 
su raštingumu, mokėjimu skaičiuoti ir 
gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos 
ir matematikos dalykais. Ypatingas 
dėmesys turi būti skiriamas palankių 
sąlygų neturinčių grupių, pvz., jaunimo, 
moterų, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus 
žmonių ir kaimo bei atokiose vietovėse 
gyvenančių asmenų, įtraukčiai, kad jie 
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mikroprocesoriai, ypač naujoviškiausi, 
kurie jau šiandien yra daugumos 
pagrindinių, strateginių vertės grandinių 
pradžioje, ateityje, tikėtina, bus dar 
paklausesni. Taip pat tikimasi, kad labai 
saugus neutralaus poveikio klimatui 
tinklo paribio mazgas, nepriklausomai 
nuo įmonių buvimo vietos, užtikrins 
mažos delsos prieigą prie duomenų 
paslaugų, o kvantiniai pajėgumai taip pat 
bus labai svarbūs veiksniai;

galėtų užimti kokybiškas darbo vietas bei 
užsitikrinti sėkmingą karjerą daug 
dažniau nei dabar, ir lygioms galimybėms 
gauti skaitmeninį išsilavinimą ar dirbti 
nuotoliniu būdu, kaip išryškėjo per 
COVID-19 pandemiją, užtikrinant panašų 
moterų ir vyrų skaičių ir tvirtą lyčių 
perspektyvą, kad būtų užtikrintas vienodas 
moterų dalyvavimas skaitmeninėje 
pertvarkoje. Ypač daug dėmesio turėtų 
būti skiriama tarpdisciplininių studijų, 
susijusių su skaitmeninimu ir IRT, 
skatinimui ir skaitmeninių įgūdžių 
pritaikymui prie užimtumo darbo rinkoje 
ir naujoje skaitmeninėje aplinkoje.
Be to, norint pasinaudoti skaitmenizacijos 
privalumais, toliau plėtoti technologijas ir 
užtikrinti Europos skaitmeninę lyderystę, 
labai svarbi junglumo, mikroelektronikos 
ir gebėjimo apdoroti didžiulius duomenis 
požiūriu tvari skaitmeninė infrastruktūra. 
Norint sukurti įtraukią Sąjungą, kurioje 
nė viena grupė nebūtų nepalankioje 
padėtyje, reikia puikaus ir saugaus ryšio, 
įperkamo interneto ir prieigos prie 
skaitmeninių priemonių visiems ir visur 
Europoje, įskaitant kaimo ir atokias 
vietoves40. Visuomenės poreikiai, susiję su 
nusiuntimo ir parsisiuntimo pralaidumu, 
nuolat auga. Iki 2030 m. gigabitinės 
spartos tinklais turėtų galėti prieinamomis 
sąlygomis naudotis visi, kuriems reikia 
arba kurie pageidauja turėti tokių 
pajėgumų. Be to, mikroprocesoriai, ypač 
naujoviškiausi, kurie jau šiandien yra 
daugumos pagrindinių, strateginių vertės 
grandinių pradžioje, ateityje, tikėtina, bus 
dar paklausesni. Taip pat tikimasi, kad 
labai saugus neutralaus poveikio klimatui 
tinklo paribio mazgas, nepriklausomai 
nuo įmonių buvimo vietos, užtikrins 
mažos delsos prieigą prie duomenų 
paslaugų, o kvantiniai pajėgumai taip pat 
bus labai svarbūs veiksniai;

__________________ __________________
40 Ilgalaikė ES kaimo vietovių vizija. 
COM(2021) 345 final.

40 Ilgalaikė ES kaimo vietovių vizija. 
COM(2021) 345 final.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) pastaruoju metu Sąjungoje labai 
padaugėjo psichikos sveikatos problemų, 
susijusių su nuotoliniu darbu ir švietimu, 
ypač tarp jaunimo. Nauji darbo metodai ir 
darbo aplinka, dėl kurių privaloma 
naudoti skaitmenines priemones, suliejo 
privačių ir darbo erdvių ribas, padidino 
spaudimą darbuotojams, kad jie nuolat 
būtų prisijungę prie virtualios aplinkos, 
sukurdami praktiką, kaip įrodyta, 
kenkiančią psichikos sveikatai ir gerovei, 
jei nesiimama prevencinių ir atsargumo 
priemonių. Reikia skatinti tvirtus 
psichikos sveikatos ir gerovės, 
prevencijos, psichologinės paramos, 
atsigavimo ir vėlesnės priežiūros aspektus, 
siekiant užtikrinti, kad darbuotojai galėtų 
pasinaudoti skaitmeniniu būdu 
pertvarkyta darbo aplinka, ypatingą 
dėmesį skiriant jų teisei atsijungti nebijant 
neigiamų pasekmių ir profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros 
užtikrinimui skaitmeniniame amžiuje;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) visos pirmiau minėtos technologijos 
bus ne tik pagalbinės priemonės, bet ir 
naujų produktų, naujų gamybos procesų ir 
naujų verslo modelių, grindžiamų 
sąžiningu dalijimusi duomenimis duomenų 
ekonomikoje, pagrindas. Įmonių 
transformacija priklausys nuo jų gebėjimo 
naujas skaitmenines technologijas diegti 
greitai ir įvairiose srityse, įskaitant šiuo 
metu lėčiau skaitmenizuojamas pramonės 

(8) visos pirmiau minėtos technologijos 
bus ne tik pagalbinės priemonės, bet ir 
naujų produktų, naujų gamybos procesų ir 
naujų verslo modelių, grindžiamų 
sąžiningu dalijimusi duomenimis duomenų 
ekonomikoje, pagrindas. Sėkminga įmonių 
transformacija priklausys nuo jų gebėjimo 
naujas skaitmenines technologijas diegti 
greitai ir įvairiose srityse, įskaitant šiuo 
metu lėčiau skaitmenizuojamas pramonės 
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ir paslaugų ekosistemas; ir paslaugų ekosistemas, ir įgūdžių aspektu 
parengti savo darbuotojus naujai realybei;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) skaitmeninimas gali suteikti 
darbuotojams daugiau lankstumo ir 
nepriklausomumo, tačiau jis taip pat gali 
sukurti dėl technologijų patiriamą stresą, 
kylantį dėl kognityvinės perkrovos ir 
psichinių bei emocinių kančių, kurias 
sukelia intensyvus darbas su IT 
priemonėmis. Skaitmeninimas pablogino 
žemos kvalifikacijos darbuotojų, kurie 
nesugeba žengti koja kojon su naujomis 
technologijomis arba prie jų prieiti, padėtį 
ir dėl žmogaus ir mašinos sąveikos jiems 
kyla pavojus likti nuošalyje arba dirbti 
tempu, panašiu į mašinos. Jei būtų 
nustatyta apsaugos riba, dėl 
skaitmeninimo gali atsirasti teigiamų 
aspektų, nes, jei jis būtų tinkamai 
įgyvendintas, skaitmeninimas gali 
sudaryti palankesnes sąlygas patekti į 
darbo rinką asmenims, turintiems fizinę 
negalią, neurodivergencijos, psichikos 
sveikatos problemų, ir priežiūros pareigų 
turintiems asmenims;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8c) nuotolinis darbas turėjo teigiamų 
pasekmių, pvz., atsirado geresnių darbo 
galimybių moterims, padidėjo lankstumas 
ir savarankiškumas, o kai kuriais atvejais 
– pagerėjo profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyra. Tačiau tai 
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nenusveria numanomų neigiamų 
pasekmių, pvz., pernelyg dažno 
prisijungimo ir dėl technologijų patiriamo 
streso, ir dėl to dirbami papildomi 
neapmokami viršvalandžiai, taip pat tai 
teisės atsijungti ir profesinio bei 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros 
pažeidimo, neaiškių ribų tarp profesinio ir 
asmeninio gyvenimo, ilgesnių darbo 
valandų, įskaitant darbą laisvalaikiu, 
didėjančios priklausomybės nuo ekranų, 
neturimos ergonominės biuro įrangos 
namuose, padidėjusio darbuotojų 
stebėjimo naudojant dirbtinio intelekto 
sistemas ir socialinės sąveikos stokos;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8d) dėl skaitmeninio darbo ir 
nuotolinio darbo gali kilti su darbuotojų 
teisėmis susijusių privatumo problemų, 
nes gali būti daromas spaudimas 
darbuotojams ilgai likti prieš ekranus, 
todėl tokios priemonės neturėtų būti 
naudojamos darbuotojų veiklos 
rezultatams stebėti. Daugėjant trumpų 
projektų darbą dirbančių darbuotojų 
paprastai skatinamos naujos užimtumo 
formos, pvz., nenustatytos apimties darbo 
sutartys arba savarankiška veikla, o tai 
lemia darbuotojų apsaugos ir nestabilumo 
stoką, didėjančią psichosocialinę riziką, 
mažas pajamų garantijas, nesaugumą ir 
raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(8e) Sąjungos sistemos 
racionalizavimas ir supaprastinimas 
siekiant pritraukti tarptautinių talentų 
technologijų sektoriuje, kad būtų 
sudarytos sąlygos talentingų asmenų, 
atvykstančių dirbti Sąjungoje, ir asmenų, 
kurie nori būti judūs Sąjungoje, srautui ir 
judumui, teikia aiškią pridėtinę vertę. 
Atsižvelgiant į tai valstybės narės turėtų 
būti raginamos Sąjungos sistemas, pvz., 
persvarstytą Sąjungos mėlynosios kortelės 
direktyvą, pagal kurią trečiosiose šalyse 
įgyti įgūdžiai technologijų sektoriuje 
pripažįstami lygiaverčiais 
kvalifikacijai, skatinti tokiu pat lygmeniu 
kaip ir nacionalines sistemas, ir taip 
įveikti vieną iš pagrindinių kliūčių, 
trukdančių pritraukti tarptautinių talentų 
technologijų sektoriuje. Be to, reikia 
naujų novatoriškų priemonių ir teisės 
aktų, kurie padėtų darbdaviams rasti 
tinkamų IRT darbuotojų ir atvirkščiai, 
spręsti darbo rinkos trūkumų problemas ir 
palengvinti tarptautinių kvalifikacijų ir 
įgūdžių pripažinimą;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8f) norint parengti veiksmingas 
skaitmeninio švietimo programas reikia 
politinės valios, pakankamų išteklių ir 
mokslinių tyrimų. Komisija ir valstybės 
narės turėtų teikti pirmenybę novatoriškų 
mokymo metodų ir mokymo programų 
kūrimui gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos, taip pat 
programavimo srityje, visų pirma stiprinti 
matematikos, statistinės ir ekonometrinės 
analizės lygį, kad būtų galima suprasti 
dirbtinio intelekto algoritmų tikimybinį 
pobūdį. turėtų būti sudarytos palankesnės 
sąlygos moterims įgyti išsilavinimą ir 
mokytis gamtos mokslų, technologijų, 
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inžinerijos ir matematikos srityse, nes toks 
įgūdžių ugdymas reikalingas ir 
suaugusiųjų švietimo, ir pradinio ar 
vidurinio švietimo srityse; skaitmeninis 
švietimas taip pat turėtų didinti 
informuotumą apie mašinų mokymusi 
grindžiamus kasdienio gyvenimo 
elementus, įskaitant rekomendacijas, 
tikslinę reklamą, socialinės žiniasklaidos 
algoritmus ir sintetinę vaizdakaitą;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 g konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8g) esamas skaitmenines spragas 
galima panaikinti tik tikslinėmis ir 
įtraukiomis priemonėmis, skirtomis tiek 
moterims, tiek pagyvenusiems žmonėms, 
todėl reikia daug investuoti į tikslines 
perkvalifikavimo ir švietimo priemones, 
kad tokios skaitmeninės spragos būtų 
panaikintos. Reikia spręsti tikslinių ir 
sistemingų suaugusiųjų profesinio 
mokymo priemonių trūkumo problemą;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 h konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8h) kiekviena švietimo įstaiga turėtų 
turėti plačiajuosčio ryšio prieigą ir tvirtą 
skaitmeninio mokymosi infrastruktūrą. 
Mokytojai turėtų turėti reikiamų įgūdžių 
ir priemonių, susijusių su dirbtinio 
intelektu, kad galėtų mokyti skaitmeninėje 
mokymosi aplinkoje. Turėtų būti 
raginama investuoti į jaunimo 
programavimo įgūdžių iniciatyvas, 
kuriomis būtų ugdomi įgūdžiai dirbtinio 
intelekto srityje ir teikiamos aukšto lygio 
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kvalifikacijos, įskaitant programavimo 
akademijas, vasaros mokyklų programas 
ir stipendijas dirbtinio intelekto srityje. ES 
skaitmeninių galimybių stažuotės turėtų 
būti dar labiau išplėstos ir apimti 
profesinį mokymą;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 i konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8i) Komisija turėtų toliau siekti savo 
tikslo Sąjungoje turėti 20 mln. IRT 
specialistų, ir panaikinti didelę lyčių 
nelygybę šiame sektoriuje. Siekiant 
išlaikyti geriausius IRT talentus ir užkirsti 
kelią protų nutekėjimui, Sąjunga turi 
sudaryti sąlygas konkurencingam darbo 
užmokesčiui, darbo sąlygoms, 
tarpvalstybiniam bendradarbiavimui ir 
konkurencingai inovacijų infrastruktūrai;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) demokratinis gyvenimas ir 
viešosios paslaugos taip pat labai 
priklausys nuo skaitmeninių technologijų, 
todėl jos turėtų būti visiškai prieinamos 
visiems, kaip aukščiausios klasės 
skaitmeninė aplinka, kuri užtikrina 
paprastas naudoti, veiksmingas ir 
individualiems poreikiams pritaikytas 
paslaugas ir priemones, kurioms taikomi 
aukšti saugumo ir privatumo standartai;

(9) demokratinis gyvenimas ir 
viešosios paslaugos taip pat labai 
priklausys nuo skaitmeninių technologijų, 
todėl jos, kartu su skaitmeninių įgūdžių 
mokymu, turėtų būti visapusiškai 
prieinamos visiems, visų pirma 
pažeidžiamoje padėtyje esančioms 
grupėms, įskaitant neįgaliuosius, visų 
pirma palankių sąlygų neturinčius 
žmones ir asmenis iš nepalankiose 
sąlygose esančių vietovių, taip pat 
vyresnio amžiaus žmones. Šios paslaugos 
turi būti teikiamos kaip aukščiausio lygio 
skaitmeninė aplinka, kurioje būtų 
sudarytos sąlygos naudotis lengvai 
naudojamomis, veiksmingomis ir 
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individualiems poreikiams pritaikytomis 
paslaugomis ir priemonėmis, kurioms 
taikomi aukšti saugumo ir privatumo 
standartai. Visos viešosios paslaugos 
turėtų būti teikiamos ir internetu, ir ne 
internetu;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant darnios, įtraukios ir 
nuolatinės pažangos skaitmeninės 
transformacijos srityje ir skaitmeninių 
tikslų Sąjungoje, būtina visa apimanti, 
tvirta, patikima, lanksti ir skaidri valdymo 
forma, grindžiama glaudžiu Sąjungos 
institucijų, įstaigų bei agentūrų ir valstybių 
narių bendradarbiavimu ir koordinavimu. 
Tinkamas mechanizmas turėtų užtikrinti 
konvergencijos koordinavimą ir politikos ir 
priemonių nuoseklumą bei veiksmingumą 
Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis. 
Todėl būtina nustatyti nuostatas dėl 
stebėsenos ir bendradarbiavimo 
mechanizmo, kuriuo būtų įgyvendinamas 
komunikatas „Skaitmeninės politikos 
kelrodis“;

(11) siekiant darnios, įtraukios ir 
nuolatinės pažangos skaitmeninės 
transformacijos srityje ir skaitmeninių 
tikslų Sąjungoje, būtina visa apimanti, 
tvirta, patikima, įtrauki, lanksti ir skaidri 
valdymo forma, grindžiama glaudžiu 
Sąjungos institucijų, įstaigų bei agentūrų, 
valstybių narių, įvairių suinteresuotųjų 
subjektų bei socialinių partnerių 
bendradarbiavimu ir koordinavimu. 
Tinkamas mechanizmas turėtų užtikrinti 
konvergencijos koordinavimą ir politikos ir 
priemonių nuoseklumą bei veiksmingumą 
Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis. 
Todėl būtina nustatyti nuostatas dėl 
stebėsenos ir bendradarbiavimo 
mechanizmo, kuriuo būtų įgyvendinamas 
komunikatas „Skaitmeninės politikos 
kelrodis“;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) skaitmeninės ekonomikos ir 
visuomenės indeksas (angl. DESI)41 turėtų 
būti įtrauktas į Skaitmeninio dešimtmečio 
pažangos ataskaitą ir naudojamas 
pažangai siekiant skaitmeninių tikslų 
stebėti. Ši stebėsena turėtų apimti rodiklių, 
pagal kuriuos vertinama pažanga valstybių 

(13) Skaitmeninės ekonomikos ir 
visuomenės indeksas (DESI)41 ir rezultatų 
suvestinė „Moterys skaitmeniniame 
sektoriuje“ (angl. WiD) turėtų būti įtraukti 
į skaitmeninio dešimtmečio padėties 
ataskaitą ir turėtų būti naudojami pažangai 
siekiant skaitmeninių tikslų, įskaitant tuos, 
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narių lygmeniu, nacionalinės politikos ir 
iniciatyvų, kuriomis siekiama šio 
sprendimo tikslų ir uždavinių, analizę, taip 
pat horizontaliąją ir teminę analizes, 
kuriomis stebima Europos ekonomikos 
skaitmeninė transformacija, ir valstybių 
narių pažangos šioje srityje vertinį 
rikiavimą. Būtent DESI lygiai ir rodikliai 
turėtų būti suderinti su šiame sprendime 
nustatytais skaitmeniniais tikslais. 
Kiekvienam skaitmeniniam tikslui 
įgyvendinimo aktuose, kuriuos turi priimti 
Komisija, turėtų būti nustatyti pagrindiniai 
veiklos rezultatų rodikliai (PVRR). 
Prireikus PVRR turėtų būti atnaujinami, 
kad būtų užtikrinta nuolatinė veiksminga 
stebėsena ir atsižvelgta į technologijų 
raidą. Turėtų būti sustiprintas duomenų 
rinkimo valstybėse narėse mechanizmas, 
kad būtų galima pateikti išsamią 
informaciją apie pažangą, padarytą siekiant 
skaitmeninių tikslų, taip pat informaciją 
apie atitinkamą politiką, programas ir 
iniciatyvas nacionaliniu lygmeniu. 
Remdamasi apžvalgomis ir prireikus 
Komisija, konsultuodamasi su valstybėmis 
narėmis, turėtų parengti veiksmų planą, 
kuriame būtų nustatyti būsimi duomenų 
rinkimo poreikiai. Apibrėždama DESI, 
Komisija turėtų daugiausia remtis 
oficialiais statistiniais duomenimis, 
surinktais atliekant įvairius Sąjungos 
informacinės visuomenės tyrimus42. 
Komisija turėtų atlikti specialius tyrimus, 
kad surinktų duomenis apie tuos 
atitinkamus rodiklius, kurie nėra 
matuojami Sąjungos tyrimuose;

kuriais siekiama iki 2030 m. panaikinti 
lyčių nelygybę skaitmeninėje srityje, 
stebėti. Ši stebėsena turėtų apimti rodiklių, 
pagal kuriuos vertinama pažanga valstybių 
narių lygmeniu, nacionalinės politikos ir 
iniciatyvų, kuriomis siekiama šio 
sprendimo tikslų ir uždavinių, analizę, taip 
pat horizontaliąją ir teminę analizes, 
kuriomis stebima Europos ekonomikos 
skaitmeninė transformacija, ir valstybių 
narių pažangos šioje srityje vertinį 
rikiavimą. Būtent DESI lygiai ir rodikliai 
turėtų būti suderinti su šiame sprendime 
nustatytais skaitmeniniais tikslais ir apimti 
socialinės įtraukties tikslus, suskirstytus 
pagal amžiaus grupes ir lytį, taip pat 
aplinkosaugos tikslus. Kiekvienam 
skaitmeniniam tikslui įgyvendinimo 
aktuose, kuriuos turi priimti Komisija, 
turėtų būti nustatyti pagrindiniai veiklos 
rezultatų rodikliai. Prireikus pagrindiniai 
veiklos rezultatų rodikliai turėtų būti 
atnaujinami, kad būtų užtikrinta nuolatinė 
veiksminga stebėsena ir atsižvelgta į 
technologijų raidą. Valstybės narės turėtų 
sukurti automatizuotus ir paprastus 
duomenų rinkimo mechanizmus, kurie 
turėtų būti sustiprinti, kad būtų galima 
pateikti išsamią informaciją apie pažangą, 
padarytą siekiant skaitmeninių tikslų, taip 
pat informaciją apie atitinkamą politiką, 
programas ir iniciatyvas nacionaliniu 
lygmeniu bei poveikį ir pasekmes, kurias 
tai daro darbo sąlygoms ir darbuotojų 
psichinei sveikatai. Remdamasi 
apžvalgomis ir prireikus Komisija, 
konsultuodamasi su valstybėmis narėmis, 
turėtų parengti veiksmų planą, kuriame 
būtų nustatyti būsimi duomenų rinkimo 
poreikiai. Apibrėždama DESI, Komisija 
turėtų daugiausia remtis oficialiais 
statistiniais duomenimis, surinktais 
atliekant įvairius Sąjungos informacinės 
visuomenės tyrimus42. Komisija turėtų 
atlikti specialius tyrimus, kad surinktų 
duomenis apie tuos atitinkamus rodiklius, 
kurie nėra matuojami Sąjungos tyrimuose;

__________________ __________________
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41 DESI – tai metinis analizės ir vertinimo 
rodiklių rinkinys, kuris nuo 2014 m. 
naudojamas bendrai Europos pažangai 
stebėti ir atskirų valstybių narių pažangos 
skaitmeninėje srityje indeksui lyginti – juo 
grindžiamas Europos semestro procesas ir 
konkrečioms šalims skirtos 
rekomendacijos.

41 DESI – tai metinis analizės ir vertinimo 
rodiklių rinkinys, kuris nuo 2014 m. 
naudojamas bendrai Europos pažangai 
stebėti ir atskirų valstybių narių pažangos 
skaitmeninėje srityje indeksui lyginti – juo 
grindžiamas Europos semestro procesas ir 
konkrečioms šalims skirtos 
rekomendacijos.

42 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1006/2009 iš dalies keičiantis 
Reglamentą (EB) Nr. 808/2004 dėl 
informacinės visuomenės Bendrijos 
statistikos (OL L 286, 2009 10 31, p. 31–
35).

42 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1006/2009 iš dalies keičiantis 
Reglamentą (EB) Nr. 808/2004 dėl 
informacinės visuomenės Bendrijos 
statistikos (OL L 286, 2009 10 31, p. 31–
35).

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kad teisės aktų leidėjai būtų nuolat 
informuojami apie skaitmeninės 
transformacijos Sąjungoje pažangą, 
Komisija turėtų teikti Europos Parlamentui 
ir Tarybai metinę skaitmeninio 
dešimtmečio pažangos ataskaitą, kurioje 
būtų pateikta Sąjungos skaitmeninės 
transformacijos apžvalga ir analizė bei 
pažangos, padarytos siekiant skaitmeninio 
dešimtmečio uždavinių ir skaitmeninių 
tikslų iki 2030 m., įvertinimas. 
Skaitmeninio dešimtmečio pažangos 
ataskaita, visų pirma DESI, įskaitant su 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemone susijusiais aspektais, 
turėtų būti grindžiamas Europos semestras;

(14) kad teisės aktų leidėjai būtų nuolat 
informuojami apie skaitmeninės 
transformacijos Sąjungoje pažangą, 
Komisija turėtų teikti Europos Parlamentui 
ir Tarybai metinę skaitmeninio 
dešimtmečio pažangos ataskaitą, kurioje 
būtų pateikta Sąjungos skaitmeninės 
transformacijos apžvalga ir analizė bei 
pažangos, padarytos siekiant skaitmeninio 
dešimtmečio uždavinių ir skaitmeninių 
tikslų iki 2030 m., įvertinimas ir 
skaitmeninės transformacijos poveikio 
Sąjungos piliečiams įvertinimas. 
Skaitmeninio dešimtmečio pažangos 
ataskaita, visų pirma DESI, įskaitant su 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemone susijusiais aspektais, 
turėtų būti grindžiamas Europos semestras;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) visų pirma Komisija turėtų pateikti 
pažangos siekiant skaitmeninių tikslų 
ataskaitą, išsamiai nurodydama Sąjungos 
pažangos lygį, palyginti su projektinėmis 
kiekvieno tikslo trajektorijomis, įvertinti 
pastangas, kurių reikia kiekvienam tikslui 
pasiekti, įskaitant investicijų į 
skaitmeninius pajėgumus trūkumus, ir 
didinti informuotumą apie veiksmus, kurių 
reikia imtis siekiant didinti skaitmeninį 
suverenumą. Ataskaitoje taip pat turėtų 
būti pateiktas atitinkamų reglamentavimo 
pasiūlymų įgyvendinimo ir veiksmų, kurių 
imtasi Sąjungos ir valstybių narių 
lygmenimis, vertinimas;

(15) visų pirma Komisija turėtų pateikti 
pažangos siekiant skaitmeninių tikslų 
ataskaitą, išsamiai nurodydama Sąjungos 
pažangos lygį, palyginti su projektinėmis 
kiekvieno tikslo trajektorijomis, įvertinti 
pastangas, kurių reikia kiekvienam tikslui 
pasiekti, įskaitant investicijų į 
skaitmeninius pajėgumus trūkumus, ir 
didinti informuotumą apie veiksmus, kurių 
reikia imtis siekiant didinti skaitmeninį 
suverenumą ir viešųjų paslaugų 
skaitmeninimą. Ataskaitoje turėtų būti 
pateikta rizikos ir naudos darbuotojams 
siekiant šių tikslų apžvalga. Ataskaitoje 
taip pat turėtų būti pateiktas atitinkamų 
reglamentavimo pasiūlymų įgyvendinimo 
ir veiksmų, kurių imtasi Sąjungos ir 
valstybių narių lygmenimis, vertinimas;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) remiantis šia analize, ataskaitoje 
būtų pateikta konkreti rekomenduojama 
politika, priemonės ir veiksmai. 
Ataskaitoje rekomenduodama politiką, 
priemones ar veiksmus, Komisija turėtų 
atsižvelgti į naujausius turimus duomenis, 
prisiimtus bendrus įsipareigojimus, 
valstybių narių nustatytą politiką ir 
priemones, taip pat į pažangą, susijusią su 
ankstesnėse ataskaitose nurodytais 
rekomenduojamais veiksmais, kurių imtasi 
vykdant metinį bendradarbiavimą. Be to, 
Komisija turėtų atsižvelgti į atskirų 
valstybių narių potencialo prisidėti prie 
skaitmeninių tikslų įgyvendinimo 
skirtumus, taip pat į jau įgyvendinamą 
politiką, priemones ir veiksmus, kurie, kaip 
manoma, yra tinkami tikslams pasiekti, net 

(16) remiantis šia analize, ataskaitoje 
būtų pateikta konkreti rekomenduojama 
politika, priemonės ir veiksmai. 
Ataskaitoje rekomenduodama politiką, 
priemones ar veiksmus, Komisija turėtų 
atsižvelgti į naujausius turimus duomenis, 
prisiimtus bendrus įsipareigojimus, 
valstybių narių nustatytą politiką ir 
priemones, taip pat į pažangą, susijusią su 
ankstesnėse ataskaitose nurodytais 
rekomenduojamais veiksmais, kurių imtasi 
vykdant metinį bendradarbiavimą. Be to, 
Komisija turėtų atsižvelgti į atskirų 
valstybių narių potencialo prisidėti prie 
skaitmeninių tikslų ir teisių įgyvendinimo 
skirtumus, taip pat į jau įgyvendinamą 
politiką, priemones ir veiksmus, kurie, kaip 
manoma, yra tinkami tikslams pasiekti, net 
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jei jų poveikis dar nepasireiškė; jei jų poveikis dar nepasireiškė;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl sprendimo
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Komisija kartu su valstybėmis 
narėmis turėtų parengti projektines 
trajektorijas, pagal kurias Sąjunga galėtų 
pasiekti šiame sprendime nustatytus 
skaitmeninius tikslus. Tuomet valstybės 
narės, jei įmanoma, šias projektines 
trajektorijas turėtų pritaikyti nacionalinėse 
trajektorijose. Reikėtų atsižvelgti į 
skirtingą valstybių narių potencialą 
prisidėti prie skaitmeninių tikslų 
įgyvendinimo ir jį perteikti nacionalinėse 
trajektorijose. Šios trajektorijos turėtų 
padėti įvertinti pažangą, padarytą per tam 
tikrą laiką atitinkamai Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis;

(19) Komisija kartu su valstybėmis 
narėmis turėtų parengti projektines 
trajektorijas, pagal kurias Sąjunga galėtų 
pasiekti šiame sprendime nustatytus 
skaitmeninius tikslus. Trajektorijos turėtų 
būti rengiamos remiantis aiškiai 
nustatytais kriterijais. Tuomet valstybės 
narės, jei įmanoma, šias projektines 
trajektorijas turėtų pritaikyti nacionalinėse 
trajektorijose. Reikėtų atsižvelgti į 
skirtingą valstybių narių potencialą 
prisidėti prie skaitmeninių tikslų 
įgyvendinimo, konkrečią padėtį jose ir 
skirtingus jų pradinius atskaitos taškus 
bei regioninius skirtumus ir tai perteikti 
nacionalinėse trajektorijose. Šios 
trajektorijos turėtų padėti įvertinti pažangą, 
padarytą per tam tikrą laiką atitinkamai 
Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl sprendimo
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) siekdama užtikrinti skaidrumą ir 
visuomenės dalyvavimą, Komisija turėtų 
bendradarbiauti su visais 
suinteresuotaisiais subjektais. Tuo tikslu 
Komisija turėtų glaudžiai bendradarbiauti 
su suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
privačius ir viešuosius subjektus, 
pavyzdžiui, su švietimo ar sveikatos 
priežiūros sektoriaus įstaigomis, kurioms 
taikoma viešoji teisė, ir konsultuotis su jais 
dėl priemonių, skirtų skaitmeninei 
transformacijai Sąjungos lygmeniu 

(29) siekdama užtikrinti skaidrumą ir 
visuomenės dalyvavimą, Komisija turėtų 
bendradarbiauti su visais 
suinteresuotaisiais subjektais. Tuo tikslu 
Komisija turėtų glaudžiai bendradarbiauti 
su socialiniais partneriais ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
privačius ir viešuosius subjektus, 
pavyzdžiui, su švietimo ar sveikatos 
priežiūros sektoriaus įstaigomis, kurioms 
taikoma viešoji teisė, ir konsultuotis su jais 
dėl priemonių, skirtų skaitmeninei 
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paspartinti. Suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimas būtų svarbus ir valstybių narių 
lygmeniu, visų pirma priimant jų 
nacionalinius skaitmeninio dešimtmečio 
strateginius veiksmų planus ir jų 
pakeitimus;

transformacijai Sąjungos lygmeniu 
paspartinti. Suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimas būtų svarbus ir valstybių narių 
lygmeniu, visų pirma priimant jų 
nacionalinius skaitmeninio dešimtmečio 
strateginius veiksmų planus ir jų 
pakeitimus;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl sprendimo
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) ankstyvasis skaitmeninis švietimas, 
atnaujintos skaitmeninio švietimo 
programos ir mokymasis visą gyvenimą 
yra labai svarbūs siekiant ugdyti 
skaitmeniniame amžiuje būtiną 
kvalifikaciją, kad būtų galima kovoti su 
skaitmenine atskirtimi ir įveikti 
skaitmeninį atotrūkį visuomenėje. 
Tinkamos įrangos ar įgūdžių trūkumas 
yra pagrindinė kliūtis, trukdanti naudotis 
naujausiomis technologijomis ir kartais 
net pagrindinėmis paslaugomis, ypač 
vaikams, jaunimui ir vyresnio amžiaus 
žmonėms, neįgaliesiems, taip pat kaimo ir 
atokiose vietovėse gyvenantiems 
žmonėms;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl sprendimo
29 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29b) kad skaitmeninė pertvarka būtų 
sėkminga, ji turėtų būti vykdoma kartu su 
demokratijos darbe, gero valdymo, 
socialinės įtraukties ir kokybiškų viešųjų 
paslaugų gerinimu;

Pakeitimas 29



PE719.734v02-00 56/169 RR\1256602LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl sprendimo
29 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29c) skaitmeninis amžius ir plataus 
masto skaitmeninimo proceso poveikis 
visuomenei, ekonomikai ir užimtumui 
Sąjungoje suteikia tiek pasaulinės 
lyderystės galimybių, tiek iššūkių. 
Skaitmeniniame amžiuje taip pat reikia 
plataus ir demokratinio skaitmeninės 
politikos dialogo su piliečiais, socialiniais 
partneriais ir kitais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, per kurį 
būtų parengti principai, reglamentavimo 
sistemos ir priemonės, kuriomis būtų 
sprendžiami skaitmeninimo poveikio 
darbuotojams ir visuomenei klausimai;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl sprendimo
29 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29d) turi būti užtikrinta galimybė 
profesinėms sąjungoms ir patiems 
darbuotojams patekti į darbo vietą, 
įskaitant atvejus, kai darbas atliekamas 
skaitmeniniu būdu. Visi darbuotojai, 
įskaitant skaitmeninės ekonomikos 
darbuotojus, turi teisę į kolektyvines 
derybas ir imtis kolektyvinių veiksmų;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl sprendimo
29 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29e) lyčių skaitmeninė nelygybė ir lyčių 
nelygybė yra pagrindiniai iššūkiai, nes 
Sąjungos skaitmeniniame sektoriuje, visų 
pirma IRT ir gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
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srityse, moterims yra nepakankamai 
atstovaujama. Šiuo klausimu reikėtų imtis 
konkrečių priemonių lyčių pusiausvyrai ir 
lygybei darbe užtikrinti ir visų pirma 
užtikrinti vienodą prieigą ir vienodas 
galimybes, įskaitant vienodą darbo 
užmokestį ir vienodą atstovavimą darbo 
rinkoje;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl sprendimo
29 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29f) profesinio rengimo ir mokymo 
nereikėtų palikti nuošalyje – 
skaitmeniniame dešimtmetyje tam treikėtų 
teikti didesnę svarbą. Kai kurios valstybės 
narės turi spręsti profesinio mokymo ir 
dualinio švietimo sistemų patrauklumo ir 
prestižinio trūkumo problemą, todėl 
pripažįstama, kad jis skatina kompetenciją 
pagal 2020 m. lapkričio 24 d. Tarybos 
rekomendaciją dėl profesinio rengimo ir 
mokymo siekiant tvaraus 
konkurencingumo, socialinio 
sąžiningumo ir atsparumo. Valstybės 
narės turėtų kurti kokybiškas dualinio 
švietimo ir profesinio rengimo sistemas, 
grindžiamas lanksčiomis mokymo 
programomis, geru profesiniu 
orientavimu ir susietas su darbo rinkos 
poreikiais. Turėtų būti didinamas 
suaugusiųjų dalyvavimas mokymosi ir 
pameistrystės programose, kad būtų 
skatinamas mokymasis visą gyvenimą, o 
tai savo ruožtu skatina lygias galimybes 
darbo rinkoje. Siekiant sėkmingo 
švietimo, kuris gali būti skaitmeninis, kai 
tai įmanoma ar kai tai pageidautina, į 
tokių švietimo programų rengimą turėtų 
būti įtraukti mokytojai, besimokantys 
asmenys, tėvai ir pilietinės visuomenės 
organizacijos, siekiant užtikrinti įtraukų ir 
prieinamą švietimą ir panaikinti atotrūkį 
tarp nepalankiausioje padėtyje esančių 
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bei pakankamai išteklių turinčių asmenų;

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl sprendimo
29 g konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29g) siekiant atsižvelgti į visus 
socialinius ir žmogiškuosius aspektus, 
svarbus vyriausybių, socialinių partnerių, 
akademinės bendruomenės ir kitų 
suinteresuotųjų subjektų 
bendradarbiavimas skaitmeninės 
pertvarkos srityje, įskaitant mokslinius 
tyrimus ir inovacijas skaitmeninių 
technologijų srityje. Lyčių pusiausvyra 
reikalinga siekiant užtikrinti visapusišką 
moterų dalyvavimą kuriant skaitmeninę 
ekonomiką ir teisingą skaitmeninę 
pertvarką;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl sprendimo
29 h konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29h) įmonių investicijos į formalųjį ir 
neformalųjį mokymą bei mokymąsi visą 
gyvenimą yra itin svarbios siekiant remti 
teisingą perėjimą prie skaitmeninės 
ekonomikos. Įmonės yra atsakingos už 
deramą visų savo susijusių darbuotojų 
perkvalifikavimą ir kvalifikacijos kėlimą, 
kad jie išmoktų naudotis skaitmeninėmis 
priemonėmis ir galėtų dirbti su robotais, 
kurių veikimas grindžiamas 
bendradarbiavimu (angl. co-bot), ir 
kitomis naujomis technologijomis bei taip 
prisitaikę prie kintančių darbo rinkos 
poreikių išsaugotų darbo vietą;

Pakeitimas 35
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Pasiūlymas dėl sprendimo
29 i konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29i) sąjunga turi tapti pasauline lydere 
skatinant socialiai atsakingą, etišką, 
skaidrų ir atskaitingą dirbtinio intelekto 
naudojimą. Dirbtiniam intelektui 
visapusiškai taikomas Sąjungos užimtumo 
ir socialinis acquis ir itin svarbu užtikrinti 
tinkamą darbo teisės aktų, susijusių su 
skaitmeninėmis paslaugomis, vykdymo 
užtikrinimą, siekiant apsaugoti 
darbuotojų sveikatą ir saugą;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl sprendimo
29 j konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29j) reikalingas bendras Europos 
požiūris į etinius skaitmeninės pertvarkos 
aspektus. Bet kokia su tuo susijusi 
reglamentavimo sistema turi būti tinkama 
ir pagrįsta visapusišku poveikio vertinimu, 
kad būtų išvengta kliūčių ateities 
inovacijoms ir darbo vietų kūrimui. 
Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
naujoms darbo formoms, pavyzdžiui, 
trumpalaikiam darbui platformose, 
atsirandančioms taikant naujas 
technologijas, siekiant užtikrinti deramas 
darbo ir užimtumo sąlygas skaitmeninėje 
ekonomikoje ir įvairių ekonomikos 
sektorių bei profesijų skaitmeninimą;

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl sprendimo
29 k konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(29k) atsižvelgiant į ekologinę ir 
skaitmeninę pertvarką, įskaitant etinius 
dirbtinio intelekto aspektus, Naujoje 
Europos įgūdžių darbotvarkėje turi būti 
sprendžiami kvalifikacijų ir žinių 
pritaikymo bei įgijimo uždaviniai. Kūrėjai, 
programuotojai, sprendimus priimantys 
asmenys ir įmonės turėtų žinoti savo etinę 
atsakomybę. Svarbu užtikrinti, kad 
galutiniams naudotojams ir vartotojams 
būtų teikiama išsami informacija, kad visi 
atitinkami suinteresuotieji subjektai 
reguliariai keistųsi informacija šiuo 
klausimu, o priimant visus su 
žmogiškaisiais ištekliais susijusius 
sprendimus būtų galima prašyti atlikti 
žmogiškąją peržiūrą, kad automatinis 
sprendimas būtų panaikintas;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl sprendimo
29 l konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29l) dėl skaitmeninės pertvarkos 
neturėtų stiprėti lyčių nelygybė ir 
stereotipai, analoginį šališkumą ir 
prietarus su algoritmų pagalba paverčiant 
skaitmeniniais. Į skaitmeninių paslaugų 
kūrimą ir naudojimą turi būti įtraukti 
įvairūs žmonės, įskaitant įvairios etninės 
kilmės asmenis, moteris, jaunimą ir 
neįgaliuosius. Šios paslaugos turėtų būti 
prieinamos visiems, grindžiamos principu 
„tinka visiems“, o skaitmeninė plėtra 
turėtų būti esminė įtraukties priemonė;

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl sprendimo
29 m konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(29m) mokslas, inovacijos ir moksliniai 
tyrimai bei technologinė plėtra bus būtini 
siekiant įtraukios skaitmeninės 
transformacijos ir Europos skaitmeninio 
suverenumo tikslų. Todėl reikia daugiau 
investuoti į mokslinius tyrimus, 
inovacijas, mokslą ir mokslo 
bendruomenę, nes tai yra technologinės ir 
skaitmeninės revoliucijos varomoji jėga. 
Kartu reikėtų užtikrinti, kad nei žmonės, 
nei regionai nebūtų palikti nuošalyje;

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl sprendimo
29 n konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29n) reikia skatinti skaitmeninių žinių 
kūrimą ir plėtrą ir remti Europos 
universitetų mokslinių tyrimų programas 
bei tinklus, siekiant padėti Europos 
įmonėms ir verslininkams pritraukti 
talentingiausius asmenis ir tapti 
skaitmeninių inovacijų lyderiais visame 
pasaulyje. Įgūdžių trūkumo ir neatitikties 
galima išvengti nustatant geresnius 
švietimo ir mokymo sistemų bei įmonių 
ryšius, gerinant darbo ir įdarbinimo 
sąlygas, taip pat įmonėms investuojant į 
savo darbuotojų įgūdžius ir kvalifikaciją. 
Viešasis sektorius turėtų užtikrinti 
sąžiningą skaitmeninę transformaciją ir 
skatinti socialines inovacijas;

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl sprendimo
29 o konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29o) skaitmeninės ekonomikos ir 
visuomenės indeksas(DESI) rodo, kad 
90 proc. darbo vietų reikia pagrindinių 
skaitmeninių įgūdžių, o 42 proc. ES 
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piliečių trūksta pagrindinių skaitmeninių 
įgūdžių1a. Be to, DESI indekso dalis 
„Moterys skaitmeniniame sektoriuje“ 
rodo, kad tik 19 proc. IRT specialistų ir 
maždaug trečdalis gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
absolventų yra moterys, todėl specialistų 
skaitmeninių įgūdžių srityje vis dar yra 
didelis lyčių atotrūkis1b. Mergaičių ir 
moterų dalyvavimas gamtos mokslų 
srityje, technologijos, inžinerija, menas ir 
matematika (STEAM) turi būti aktyviai 
skatinami imantis konkrečių politikos 
veiksmų, kuriais būtų skatinamas 
visapusiškas jų dalyvavimas ir įtrauktis į 
skaitmeninę ekonomiką, nes jos sudaro 
tik 36 proc. gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos absolventų1c, 
nepaisant to, kad mergaitės lenkia 
berniukus skaitmeninio raštingumo 
srityje1d;
__________________
1a https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/digital-economy-and-society-
index-desi
1b https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/news/women-
digital-scoreboard-2021
1c https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/9540ffa1-4478-11e9-
a8ed-01aa75ed71a1/language-en
1d 2018 m. tarptautinis kompiuterinio ir 
informacinio raštingumo tyrimas (ICILS)

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl sprendimo
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) daugiašaliai projektai, kuriuose 
dalyvautų kelios valstybės narės, turėtų 
sudaryti sąlygas plataus masto intervencijai 
pagrindinėse srityse, būtinose 
skaitmeniniams tikslams pasiekti, visų 

(30) daugiašaliai projektai, kuriuose 
dalyvautų kelios valstybės narės, turėtų 
sudaryti sąlygas plataus masto intervencijai 
pagrindinėse srityse, būtinose 
skaitmeniniams tikslams pasiekti, visų 
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pirma sutelkiant Sąjungos, valstybių narių, 
o tam tikrais atvejais privačių šaltinių 
išteklius. Jie turėtų būti įgyvendinami 
koordinuotai, glaudžiai bendradarbiaujant 
Komisijai ir valstybėms narėms. Dėl šios 
priežasties Komisija turėtų atlikti 
pagrindinį vaidmenį spartinant daugiašalių 
projektų įgyvendinimą, nustatydama 
įgyvendinimui parengtus daugiašalius 
projektus iš priede preliminariai nurodytų 
projektų kategorijų, konsultuodama 
valstybes nares dėl įgyvendinimo 
mechanizmo pasirinkimo, dėl finansavimo 
šaltinių ir jų derinimo, dėl kitų strateginių 
klausimų, susijusių su tų projektų 
įgyvendinimu, ir dėl Europos skaitmeninės 
infrastruktūros konsorciumo (ESIK), kaip 
įgyvendinimo mechanizmo, pasirinkimo 
tam tikrais atvejais;

pirma sutelkiant Sąjungos, valstybių narių, 
o tam tikrais atvejais privačių šaltinių 
išteklius. Kai tai būtina skaitmeniniams 
tikslams pasiekti, valstybės narės gali 
nuspręsti įtraukti Sąjungos asocijuotąsias 
šalis į daugiašalius projektus. Jie turėtų 
būti įgyvendinami koordinuotai, glaudžiai 
bendradarbiaujant Komisijai ir valstybėms 
narėms. Dėl šios priežasties Komisija 
turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį spartinant 
daugiašalių projektų įgyvendinimą, 
nustatydama įgyvendinimui parengtus 
daugiašalius projektus iš priede 
preliminariai nurodytų projektų kategorijų, 
konsultuodama valstybes nares dėl 
įgyvendinimo mechanizmo pasirinkimo, 
dėl finansavimo šaltinių ir jų derinimo, dėl 
kitų strateginių klausimų, susijusių su tų 
projektų įgyvendinimu, ir dėl Europos 
skaitmeninės infrastruktūros konsorciumo 
(ESIK), kaip įgyvendinimo mechanizmo, 
pasirinkimo tam tikrais atvejais;

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl sprendimo
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) vykdant daugiašalius projektus 
turėtų būti galima efektyviai pritraukti ir 
susieti įvairius Sąjungos ir valstybių narių 
finansavimo šaltinius. Visų pirma 
centralizuotai valdomos Sąjungos 
programos lėšas turėtų būti galima derinti 
su valstybių narių skirtais ištekliais, 
įskaitant tam tikromis sąlygomis 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės įnašus, kaip paaiškinta 
Komisijos ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų gairių 3 dalyje44, 
taip pat Europos regioninės plėtros ir 
Sanglaudos fondų įnašus. Kai tai 
pateisinama dėl konkretaus daugiašalio 
projekto pobūdžio, prie jo turėtų būti 
galima prisidėti ne tik Sąjungos ir valstybių 
narių, bet ir kitų subjektų įnašais, įskaitant 

(32) vykdant daugiašalius projektus 
turėtų būti galima efektyviai pritraukti ir 
susieti įvairius Sąjungos, valstybių narių 
ir, kai tinkama, Sąjungos asocijuotųjų 
šalių finansavimo šaltinius. Visų pirma 
centralizuotai valdomos Sąjungos 
programos lėšas turėtų būti galima derinti 
su valstybių narių skirtais ištekliais, 
įskaitant tam tikromis sąlygomis 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės įnašus, kaip paaiškinta 
Komisijos ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų gairių 3 dalyje44, 
taip pat Europos regioninės plėtros ir 
Sanglaudos fondų įnašus. Kai tai 
pateisinama dėl konkretaus daugiašalio 
projekto pobūdžio, prie jo turėtų būti 
galima prisidėti ne tik Sąjungos ir valstybių 
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privačius įnašus; narių, bet ir kitų subjektų įnašais, įskaitant 
privačius įnašus;

_________________ _________________
44 SWD (2021) 12 final, Briuselis, 
2021 1 22.

44 SWD (2021) 12 final, Briuselis, 
2021 1 22.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nustatyti aiškią Sąjungos 
skaitmeninės transformacijos ir 
skaitmeninių tikslų įgyvendinimo kryptį;

a) nustatyti aiškią įtraukios, 
socialinės, tvarios ir etiškos Sąjungos 
skaitmeninės transformacijos ir 
skaitmeninių tikslų įgyvendinimo kryptį;

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skatinti į žmogų orientuotą, 
įtraukią, saugią ir atvirą skaitmeninę 
aplinką, kurioje naudojant skaitmenines 
technologijas ir teikiant paslaugas 
gerbiami ir stiprinami Sąjungos principai 
ir vertybės;

a) skatinti į žmogų orientuotą, 
teisingą, etišką, augimą skatinančią, 
novatorišką, tvarią, įtraukią, socialinę, 
prieinamą, saugią ir atvirą skaitmeninę 
aplinką, kurioje naudojant skaitmenines 
technologijas ir teikiant paslaugas būtų 
gerbiamas ir stiprinamas žmogaus orumas 
ir Sąjungos teisės, principai ir vertybės 
skaitmeniniame amžiuje, kuriame būtų 
gerbiamos piliečių ir darbuotojų teisės ir 
kokybiškas užimtumas ir kuriame 
žmonėms švietimas ir mokymas suteiktų 
galimybių įgyti įgūdžių ir juos išsaugoti, 
laikantis pirmojo Europos socialinių 
teisių ramsčio principo, siekiant jiems, 
įskaitant neįgaliuosius, suteikti galių ir 
sudaryti jiems sąlygas klestėti pašalinant 
kliūtis, trukdančias pasinaudoti 
skaitmeninimo teikiamomis galimybėmis 
jų įtraukčiai užtikrinti, ir kurti iniciatyvas, 
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skirtas jų užimtumui;

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) užtikrinti, kad visi piliečiai turėtų 
prieigą prie junglumo, nemokamo ar 
įperkamo interneto ir prieigą prie 
skaitmeninių priemonių;

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) užtikrinti, kad visa skaitmeninė 
politika didintų piliečių ir darbuotojų 
gerovę užtikrinant darbo vietų saugumą 
skaitmeninėje darbo rinkoje, sąžiningas 
darbo sąlygas ir darbuotojų teises;

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos a c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) priimti konkrečias priemones 
siekiant pritaikyti ir išplėsti jau esamas 
darbuotojų teises ir užtikrinti, kad 
profesinės sąjungos turėtų prieigą prie 
skaitmeninės darbo vietos. Užtikrinti 
kolektyvinių derybų vykdymą ir užtikrinti, 
kad naujų formų darbo organizacijų 
darbuotojai turėtų lygias teises;

Pakeitimas 49
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Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos a d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ad) užtikrinti, kad darbuotojai 
skaitmeninėje darbo aplinkoje būtų ir 
išliktų savo duomenų savininkais ir turėtų 
teisę saugoti savo duomenis net ir 
pasibaigus darbo santykiams;

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) stiprinti valstybių narių kolektyvinį 
atsparumą ir mažinti skaitmeninę atskirtį, 
visų pirma skatinant visų žmonių 
pagrindinius ir specialiuosius 
skaitmeninius įgūdžius ir našių 
skaitmeninio švietimo ir mokymo sistemų 
kūrimą;

b) stiprinti valstybių narių kolektyvinį 
atsparumą ir mažinti skaitmeninę atskirtį, 
nesvarbu, ar tai būtų socialinė, 
ekonominė, geografinė ar su lytimi 
susijusi atskirtis, be kita ko, mažinant 
moterų skaitmeninę lyčių nelygybę gamtos 
mokslų, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos srityje, visų pirma 
užtikrinant galimybę naudotis 
technologijomis, skaitmeninėmis 
priemonėmis ir sparčiuoju plačiajuosčiu 
ryšiu, taip pat propaguojant pagrindinius 
ir specializuotus skaitmeninius įgūdžius, 
užtikrinančius lygias galimybes užimti 
kokybiškas darbo vietas ir didesnį darbo 
vietų saugumą visiems;

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ypač daug dėmesio skirti jaunimui 
ir vyresnio amžiaus žmonėms, taip pat 
palankių sąlygų neturinčioms grupėms, 
pvz., moterims, ir žmonėms iš kaimo, 
atokių ir retai apgyvendintų vietovių, kad 
būtų užkirstas kelias diskriminacijai;
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Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) skatinti kurti našias ir įtraukias 
skaitmenines švietimo ir mokymo 
sistemas, ypatingą dėmesį skiriant 
ikimokykliniam ir mokykliniam ugdymui, 
pasitelkiant profesinį ir profesinį 
mokymą, perkvalifikavimą, kvalifikacijos 
kėlimą ir mokymąsi visą gyvenimą, 
prieinamą visiems, įskaitant 
neįgaliuosius;

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) užtikrinti, kad visi visuomenės 
nariai galėtų vienodai pasinaudoti 
skaitmenine transformacija ir kad nė 
vienas nebūtų paliktas nuošalyje, taikant 
tvirtą tarpsektorinį požiūrį į politiką ir 
veiksmus pagal šią politikos programą ir 
šalinant esamas ir galimas skaitmenines 
spragas, atsirandančias dėl neprieinamų 
technologijų, skaitmeninių įgūdžių 
trūkumo, socialinių ir ekonominių kliūčių 
ar kitų priežasčių;

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos b d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bd) stiprinti valstybių narių kolektyvinį 
atsparumą ir panaikinti skaitmeninę 
atskirtį, visų pirma užtikrinant deramas 
darbo ir užimtumo sąlygas, kad būtų 
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pritraukta kvalifikuotų darbuotojų, ir 
primenant įmonėms apie atsakomybę 
investuoti į kvalifikacijos kėlimą bei 
perkvalifikavimą, siekiant užtikrinti, kad 
jų darbuotojai būtų tinkami skaitmeninei 
pertvarkai;

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos b e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

be) užtikrinti tvarią ir teisingą darbo 
vietų perėjimą prie skaitmeninių 
technologijų, kartu išlaikant esamą darbo 
jėgą. Numatyti darbuotojų vidinį 
perskirstymą, taip sukuriant saugos 
priemones asmenims, kuriems kyla 
sunkumų prisitaikyti prie skaitmeninių 
pokyčių;

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl sprendimo
2straipsnio 1 pastraipos b f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bf) skatinti darbuotojų skaitmeninių 
įgūdžių derinimą su darbo rinka, kad būtų 
skatinamas kokybiškų darbo vietų 
kūrimas ir didinamas Sąjungos įmonių 
konkurencingumas;

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos b g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bg) užtikrinti priemones, kuriomis 
būtų skatinamos galimybės gauti 
kokybiškas darbo vietas ir užimtumą IRT 
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bei su skaitmeninėmis technologijomis 
susijusiose srityse;

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrinti skaitmeninį suverenumą, 
visų pirma kuriant saugią ir prieinamą 
skaitmeninę infrastruktūrą, galinčią 
apdoroti didžiulius duomenų kiekius, kuri 
leistų vykdyti kitus technologinius 
pokyčius ir padėtų užtikrinti Sąjungos 
pramonės konkurencingumą;

c) užtikrinti skaitmeninė plėtra 
Sąjungoje teiktų naudos jos piliečiams ir 
stiprintų bendrąją rinką, visų pirma 
kuriant saugią ir prieinamą skaitmeninę 
infrastruktūrą, galinčią apdoroti didžiulius 
duomenų kiekius, kuri leistų vykdyti kitus 
technologinius pokyčius ir padėtų užtikrinti 
Sąjungos pramonės konkurencingumą;

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pasiūlyti konkrečių psichikos 
sveikatos priemonių, kad būtų užtikrintas 
perėjimo prie skaitmeninių technologijų 
tvarumas, pvz., užtikrinti prevenciją ir 
sudaryti geresnes sąlygas gauti profesinės 
psichikos sveikatos paramos paslaugų, 
kurios leistų ankstyvą diagnostiką ir 
suteiktų galimybių gauti gydymą;

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skatinti skaitmeninių pajėgumų 
diegimą ir naudojimą, suteikiant prieigą 
prie skaitmeninių technologijų ir duomenų 

d) skatinti skaitmeninių pajėgumų 
diegimą ir naudojimą, suteikiant saugią 
prieigą prie skaitmeninių technologijų ir 
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paprastomis ir sąžiningomis sąlygomis, kad 
Sąjungos įmonėse, ypač mažosiose ir 
vidutinėse, būtų pasiektas aukštas 
skaitmeninio intensyvumo ir inovacijų 
lygis;

duomenų prieinamomis, paprastomis ir 
sąžiningomis sąlygomis, kad Sąjungos 
įmonėse, ypač mažosiose ir vidutinėse bei 
startuoliuose būtų pasiektas aukštas 
skaitmeninio intensyvumo ir inovacijų 
lygis; sudaryti sąlygas visiems 
darbuotojams ir darbo ieškantiems 
asmenims gauti informaciją apie savo 
teises skaitmeninėje aplinkoje, dirbtinio 
intelekto etiką ir privatumo apsaugą;

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) išaiškinti atsakomybę už DI 
naudojimą darbo organizacijoje tiek 
nelaimingų atsitikimų darbe atveju, tiek 
trečiosioms šalims padarytos žalos atveju;

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) užtikrinti, kad demokratinis 
gyvenimas, viešosios paslaugos, sveikatos 
ir priežiūros paslaugos būtų prieinamos 
internetu visiems, visų pirma nepalankioje 
padėtyje esančioms grupėms, įskaitant 
neįgaliuosius, siūlant įtraukias, 
veiksmingas ir individualiems poreikiams 
pritaikytas paslaugas ir priemones, 
atitinkančias aukštus saugumo ir privatumo 
standartus;

e) užtikrinti, kad demokratinis 
gyvenimas, viešosios paslaugos, švietimo, 
sveikatos ir priežiūros paslaugos būtų 
prieinamos internetu visiems, visų pirma 
nepalankioje padėtyje esančioms grupėms, 
įskaitant neįgaliuosius ir vyresnio amžiaus 
asmenis, siūlant įtraukias, veiksmingas, 
prieinamas, sąveikias ir individualiems 
poreikiams pritaikytas paslaugas ir 
priemones, atitinkančias aukštus saugumo 
ir privatumo standartus, pvz., naujausius 
užšifravimo metodus ir nemokamus 
atvirojo kodo sprendimus, sykiu visą laiką 
suteikiant galimybę pasirinkti paslaugas 
ne internetu; užtikrinti mokymo 
programas, skirtas skaitmeniniams 
įgūdžiams ugdyti, ir skatinti prieigą prie 
šių paslaugų ir priemonių, siūlant 
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lengvesnę prieigą prie mokymų ir 
prieinamas, pritaikytas žmogaus 
teikiamas konsultacijas;

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) pasiūlyti konkrečias priemones, 
kuriomis būtų apsaugotos piliečių ir 
darbuotojų teisės į vienodas galimybes 
naudotis sveikatos priežiūros, sveikatos 
draudimo ir socialinės apsaugos 
sistemomis, užtikrinant, kad nė vienam 
asmeniui nebūtų užkirstas kelias naudotis 
švietimo, sveikatos ir priežiūros 
paslaugomis dėl sveikatos istorijos ir 
finansinės padėties arba dėl tinkamos 
skaitmeninės infrastruktūros ar įgūdžių 
trūkumo;

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) užtikrinti, kad skaitmeninė 
infrastruktūra ir technologijos taptų 
tvaresnės, efektyviau naudotų energiją ir 
išteklius, taip pat prisidėtų prie tvarios 
žiedinės ir neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos ir visuomenės kūrimo pagal 
Europos žaliojo kurso nuostatas;

f) užtikrinti, kad skaitmeninė 
infrastruktūra ir technologijos taptų 
tvaresnės, konkurencingesnės, 
atsparesnės ir efektyviau naudotų energiją 
ir išteklius, būtų vertinamos taikant visos 
gyvavimo ciklo metodiką, taip pat prisidėtų 
prie tvarios, teisingos ir sąžiningos 
žiedinės ir neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos ir visuomenės, įskaitant 
efektyviai energiją vartojančius būstus, 
įperkamą energiją nepatiriant energijos 
nepritekliaus rizikos, kad būtų pasiekti 
Europos žaliojo kurso tikslai ir Sąjungos 
aplinkos srities uždaviniai ir tikslai;

Pakeitimas 65
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Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) sudaryti palankesnes vienodas 
sąlygas investicijoms į skaitmeninę 
transformaciją visoje Sąjungoje, be kita ko, 
stiprinant Sąjungos ir nacionalinių lėšų 
naudojimo sinergiją ir kuriant nuspėjamus 
reguliavimo metodus;

g) sudaryti palankesnes vienodas 
sąlygas investicijoms į skaitmeninę 
transformaciją, kuriomis užtikrinamas 
tvarumas, pagarba pagrindinėms teisėms 
ir lygybė visoje Sąjungoje, be kita ko, 
stiprinant Sąjungos ir nacionalinių lėšų 
naudojimo sinergiją, įgyvendinant 
Reglamento (ES) 2021/241 skaitmenos 
ramstį ir nacionalinius ekonomikos 
gaivinimo planus, skatinant investicijas, 
kuriomis remiami socialiniu ir 
aplinkosauginiu požiūriu naudingi 
rezultatai, ir kuriant nuspėjamus 
reguliavimo metodus;

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) užtikrinti aktyvų pilietinės 
visuomenės dalyvavimą, įskaitant 
žmogaus teisių organizacijų, socialinių 
partnerių, neįgaliesiems atstovaujančių 
organizacijų, moterų teisių, jaunimo 
organizacijų, aplinkosaugos organizacijų, 
skaitmeninių ir vartotojų teisių atstovų ir 
prieinamumo ekspertų dalyvavimą 
rengiant ir įgyvendinant politiką ir 
veiksmus pagal šią politikos programą.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) skaitmeniniai įgūdžiai – 
kompetencijų visuma tam tikros veiklos 
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srityse, susijusiose su informacinių 
technologijų prietaisų, interneto arba 
programinės įrangos naudojimu, kuriose 
asmenys jas naudodami veikia šiomis 
keturiomis kryptimis: informacijos, ryšių, 
problemų sprendimo ir programinės 
įrangos turiniui kurti;

Pagrindimas

Apibrėžtis atitinka 2021 m. Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) metodinę 
pastabą, https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=67082.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 pastraipos 1 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b) baziniai skaitmeniniai įgūdžiai, 
geresni nei baziniai skaitmeniniai įgūdžiai 
ir pažangieji skaitmeniniai įgūdžiai – tai 
skaitmeninių įgūdžių lygiai, nustatomi 
pagal keturių krypčių veiklos įvairovę 
arba sudėtingumą: informacijos, ryšių, 
problemų sprendimo ir programinės 
įrangos turiniui kurti. Šie lygiai 
apibrėžiami ir įvertinami remiantis 
metinėje DESI metodikoje nustatytu 
rodiklių rinkiniu;

Pagrindimas

Apibrėžtis atitinka 2021 m. Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) metodinę 
pastabą, https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=67082.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) daugiašaliai projektai – didelio 
masto projektai, padedantys siekti 4 

(2) daugiašaliai projektai – didelio 
masto projektai, padedantys siekti 4 
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straipsnyje nustatytų skaitmeninių tikslų, 
finansuojami Sąjungos ir valstybių narių ir 
atitinkantys 12 straipsnyje nustatytus 
reikalavimus;

straipsnyje nustatytų skaitmeninių tikslų, 
įskaitant finansuojamus Sąjungos, 
valstybių narių ir Sąjungos asocijuotųjų 
šalių, ir atitinkantys 12 straipsnyje 
nustatytus reikalavimus;

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) skaitmeninių įgūdžių turintys 
gyventojai ir aukštos kvalifikacijos 
skaitmeninės srities specialistai:

1) laipsniškas perėjimas prie visų be 
išimties europiečių skaitmeninių įgūdžių 
išsiugdymo ir aukštos kvalifikacijos 
skaitmeninės srities specialistai:

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įdarbinta bent 20 mln. informacinių 
ir ryšių technologijų (IRT) specialistų, 
kurių panašus skaičius moterų ir vyrų;

b) įdarbinta bent 20 mln. informacinių 
ir ryšių technologijų (IRT) specialistų, 
užtikrinant, kad nebūtų atotrūkio tarp 
lyčių, socialinių ar geografinių skirtumų;

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) visos valstybės narės turi parengti 
ir finansuoti bazinių ir specializuotų 
skaitmeninių įgūdžių mokymo programas, 
užtikrindamos, kad šie mokymai atitiktų 
tinkamus kokybės reikalavimus ir patikras 
ir atitiktų darbo rinkoje reikalingus 
įgūdžius;
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Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) visos valstybės narės turi 
pasinaudoti skaitmenine pertvarka, kad 
užtikrintų įtraukią, prieinamą, saugią, 
privatumą užtikrinančią ir patikimą darbo 
ir švietimo aplinką be skaitmeninio 
sekimo;

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) visos valstybės narės turėtų ieškoti 
būdų, kaip būtų galima skatinti IRT 
bendroves didinti darbo jėgos įvairovę, 
įdarbinant ir išlaikant daugiau moterų, 
mažumoms priklausančių asmenų, 
neįgaliųjų ar neurologinių sutrikimų 
turinčių asmenų ir neakademinio 
išsilavinimo darbuotojų;

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b d papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bd) visos valstybės narės turi užtikrinti 
saugią ir įtraukią nuotolinio darbo 
aplinką, garantuojant teisę atsijungti ir 
vienodą požiūrį;

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b e papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

be) visos valstybės narės užtikrina, kad 
mokyklose būtų ugdomas skaitmeninis 
įgalėjimas, daugiausia dėmesio skiriant 
gebėjimui naudotis žiniasklaidos 
priemonėmis, atskirti dezinformaciją, 
suvokti dėmesio ekonomikos pavojus, 
suprasti savo skaitmenines teises ir jas 
ginti bei kontroliuoti savo asmens 
duomenis;

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 2 punkto a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 80 proc. duomenų centrų Europoje 
itin efektyviai naudoja energiją ir atitinka 
aukštus ekologinio projektavimo 
standartus, juose naudojama 
atsinaujinančiųjų išteklių energija, pvz., 
savaiminis vėsinimas ir atšaldymas, ir jie 
optimizuoti taip, kad pagaminta šiluma 
būtų pakartotinai naudojama visuomenės 
reikmėms;

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 2 punkto a b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) 80 proc. skaitmeninių prietaisų ir 
infrastruktūros komponentų gyvavimo 
ciklo pabaigoje surenkami ir perdirbami 
Europoje siekiant stimuliuoti antrinių 
žaliavų rinką ir skatinti inovacijas;

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl sprendimo
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4 straipsnio 1 dalies 2 punkto a c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) 100 proc. skaitmeninės įrangos 
naudojimo trukmė yra bent 5 metai, o 60 
proc. skaitmeninės įrangos rinkos sudaro 
atnaujintos ir pakartotinai naudojamos 
prekės;

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 2 punkto a d papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ad) ne vėliau kaip 2030 m. visi 
Sąjungos piliečiai gali bendrauti 
naudodamiesi sąveikiomis įvairiapusio 
ryšio ir teksto realiuoju laiku 
technologijomis kaip pagrindinėmis 
elektroninių ryšių paslaugomis;

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bent 75 proc. Sąjungos įmonių 
naudojasi:

a) Sąjungos įmonės, atitinkamai 
pagal savo individualius poreikius ir 
pageidavimus, ėmėsi šių priemonių:

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 3 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) 50 proc. įmonių naudojasi 
Europos debesijos sprendimais, kad 
padidėtų Europos skaitmeninis 
suverenumas;
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Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 3 punkto c b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) 100 proc. atitinkamų įmonių 
naudoja prieinamą ir įperkamą 
skaitmenos naudojimo poveikio aplinkai 
vertinimo priemonę pagal standartizuotą 
Sąjungos lygmens įvairių kriterijų 
gyvavimo ciklo vertinimo metodiką ir gali 
priimti įgalintus tvarius sprendimus;

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 3 punkto c d papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cd) visos valstybės narės dalyvauja 
kuriant tvarius inovacijų centrus, 
suburiančius įmones, novatorius, 
mokslininkus ir aplinkosaugos bei 
skaitmeninių teisių grupes, kad būtų 
skatinama keistis geriausios patirties 
pavyzdžiais ir atsirastų pasaulinio lygio 
tvarių technologijų;

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 3 punkto c e papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ce) bent 90 proc. paslaugų ir produktų 
Sąjungos rinkoje yra prieinamos visiems, 
įskaitant neįgaliuosius;

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 4 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) viešųjų paslaugų skaitmenizacija: 4) aplinkos atžvilgiu tvari ir socialinė 
viešųjų paslaugų skaitmenizacija 
atsižvelgiant į žmogaus teises:

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 100 proc. pagrindinių viešųjų 
paslaugų Sąjungos piliečiams ir įmonėms 
yra prieinamos internetu;

a) 100 proc. internetu prieinamų 
pagrindinių viešųjų paslaugų, papildomai 
prie visų paslaugų teikimo ir paramos 
teikimo ne internetu;

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 100 proc. Sąjungos piliečių turi 
prieigą prie medicininių dokumentų 
(elektroninių sveikatos įrašų (ESĮ));

b) 100 proc. Sąjungos piliečių, 
norinčių jais naudotis, turi skaitmeninę 
prieigą prie savo medicininių dokumentų 
(elektroninių sveikatos įrašų (ESĮ)) su 
aukščiausio lygio privatumo, duomenų 
apsaugos ir šifravimo apsaugos 
priemonėmis, įskaitant decentralizuotą 
saugojimą, sykiu visada išsaugant 
neskaitmeninės prieigos galimybę; 
neįgalieji, padedami pagalbininkų, gali 
prisijungti naudodamiesi pagalbos ir 
junglumo priemonėmis;

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 4 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bent 80 proc. piliečių naudojasi 
skaitmeninės atpažinties technologija.

c) 100 proc. Sąjungos piliečių turi 
galimybę, jei tikslinga, mokytis ir po 
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mokymų įgyti būtinų įgūdžių, kad galėtų 
naudotis skaitmeninės atpažinties (ID) 
technologija, atsižvelgiant į jų 
individualius poreikius ir pageidavimus, ir 
nebūti de jure ar de facto įpareigoti 
naudotis tokiomis technologijomis.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 4 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) 100 proc. viešųjų pirkimų taikomi 
privalomi socialiniai, tvarumo ir 
privatumo kriterijai ir tikslai ir pirmenybė 
teikiama atvirojo kodo ir sąveikiems 
sprendimams;

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Komisija stebi Sąjungos pažangą 
įgyvendinant 2 ir 4 straipsniuose nustatytus 
uždavinius ir skaitmeninius tikslus. Šiuo 
tikslu Komisija remiasi skaitmeninės 
ekonomikos ir visuomenės indeksu ir šio 
sprendimo tikslais pagal 25 straipsnio 2 
dalį įgyvendinimo akte nustato kiekvieno 
skaitmeninio tikslo pagrindinius veiklos 
rezultatų rodiklius (PVRR).

(1) Komisija stebi Sąjungos pažangą 
įgyvendinant 2 ir 4 straipsniuose nustatytus 
uždavinius ir skaitmeninius tikslus. Šiuo 
tikslu Komisija remiasi skaitmeninės 
ekonomikos ir visuomenės indeksu ir šio 
sprendimo tikslais pagal 25 straipsnio 2 
dalį įgyvendinimo akte nustato kiekvieno 
skaitmeninio tikslo pagrindinius veiklos 
rezultatų rodiklius (PVRR), atsižvelgiant į 
atskirų valstybių narių pajėgumų 
specifinę padėtį ir skirtumus. Komisija 
parengia įvairių kriterijų gyvavimo ciklo 
vertinimo metodiką, pagal kurią 
apskaičiuojamas skaitmeninių 
technologijų poveikis aplinkai, 
nustatomas skaitmeninis aplinkosauginis 
indeksas ir integruojamas jo naudojimas 
Sąjungoje.

Pakeitimas 92
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Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Valstybės narės laiku pateikia 
Komisijai būtiną statistinę informaciją ir 
duomenis, reikalingus veiksmingai 
skaitmeninės transformacijos stebėsenai ir 
4 straipsnyje nustatytų skaitmeninių tikslų 
pasiekimo lygiui nustatyti. Tai apima 
atitinkamą informaciją apie spektro 
prieinamumą ir galimybes juo naudotis. Jei 
atitinkamų valstybių narių statistinių 
duomenų dar nėra, Komisija, 
pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, 
gali taikyti alternatyvią duomenų rinkimo 
metodiką, pavyzdžiui, tyrimus arba 
tiesioginį duomenų rinkimą iš valstybių 
narių. Tokios alternatyvios duomenų 
rinkimo metodikos naudojimas neturi 
poveikio Eurostato užduotims, nustatytoms 
Komisijos sprendime 2012/504/ES47.

(2) Valstybės narės laiku pateikia 
Komisijai būtiną statistinę informaciją ir 
duomenis, reikalingus veiksmingai 
skaitmeninės transformacijos ir 2 
straipsnyje nustatytų tikslų stebėsenai ir 4 
straipsnyje nustatytų skaitmeninių tikslų 
pasiekimo lygiui nustatyti. Tai apima 
atitinkamą informaciją apie spektro 
prieinamumą ir galimybes juo naudotis. Jei 
atitinkamų valstybių narių statistinių 
duomenų dar nėra, Komisija, 
pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, 
gali taikyti alternatyvią duomenų rinkimo 
metodiką, pavyzdžiui, tyrimus arba 
tiesioginį duomenų rinkimą iš valstybių 
narių. Tokios alternatyvios duomenų 
rinkimo metodikos naudojimas neturi 
poveikio Eurostato užduotims, nustatytoms 
Komisijos sprendime 2012/504/ES47.

__________________ __________________
47 2012 m. rugsėjo 17 d. Komisijos 
sprendimas 2012/504/ES dėl Eurostato 
(OL L 251, 2012 9 18, p. 49).

47 2012 m. rugsėjo 17 d. Komisijos 
sprendimas 2012/504/ES dėl Eurostato 
(OL L 251, 2012 9 18, p. 49).

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, nustato Sąjungos lygmens 
projektines kiekvieno iš skaitmeninių tikslų 
pasiekimo trajektorijas, kuriomis būtų 
remiamasi vykdant stebėseną ir rengiant 
nacionalinius skaitmeninio dešimtmečio 
strateginius veiksmų planus. Prireikus, 
atsižvelgdama į techninius, ekonominius ar 
visuomeninius pokyčius, Komisija 

(3) Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, taikydama aiškiai nustatytus 
kriterijus, nustato Sąjungos lygmens 
projektines kiekvieno iš skaitmeninių tikslų 
pasiekimo trajektorijas, kuriomis būtų 
remiamasi vykdant stebėseną ir rengiant 
nacionalinius skaitmeninio dešimtmečio 
strateginius veiksmų planus. Prireikus, 
atsižvelgdama į techninius, ekonominius ar 
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atnaujina vieną ar daugiau šių projektinių 
trajektorijų.

visuomeninius pokyčius, Komisija 
atnaujina vieną ar daugiau šių projektinių 
trajektorijų.

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Komisija stebi valstybių narių 
pažangą, visų pirma kaip įgyvendinamos 
priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti 
darbuotojų teises, darbuotojų sveikatą ir 
saugą skaitmeninėje aplinkoje ir apsaugą 
nuo piktnaudžiavimo skaitmeninėmis 
priemonėmis.

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Skaitmeninio dešimtmečio 
pažangos ataskaitoje Komisija pateikia 
Sąjungos skaitmeninės transformacijos 
pažangos vertinimą pagal 4 straipsnyje 
nustatytus skaitmeninius tikslus, taip pat 
kaip laikomasi 2 straipsnyje nurodytų 
bendrųjų tikslų ir [įrašyti oficialaus 
pareiškimo pavadinimą] įtvirtintų principų. 
Padarytos pažangos vertinimas visų pirma 
grindžiamas DESI analize ir pagrindiniais 
veiklos rezultatų rodikliais, palyginti su 
Sąjungos lygmens ir, jei reikia, su 
nacionalinėmis projektinėmis 
trajektorijomis, taip pat, kai tinkama, 
daugiašalių projektų kūrimo ir 
įgyvendinimo pažanga.

(2) Skaitmeninio dešimtmečio 
pažangos ataskaitoje Komisija pateikia 
Sąjungos skaitmeninės transformacijos 
pažangos vertinimą pagal 4 straipsnyje 
nustatytus skaitmeninius tikslus, taip pat 
kaip laikomasi 2 straipsnyje nurodytų 
bendrųjų tikslų ir [įrašyti oficialaus 
pareiškimo pavadinimą] įtvirtintų principų. 
Padarytos pažangos vertinimas visų pirma 
grindžiamas DESI analize ir pagrindiniais 
veiklos rezultatų rodikliais, palyginti su 
Sąjungos lygmens ir, jei reikia, su 
nacionalinėmis projektinėmis 
trajektorijomis, taip pat, kai tinkama, 
daugiašalių projektų kūrimo ir 
įgyvendinimo pažanga. Ataskaitoje taip 
pat pateikiamas teigiamo ir neigiamo 
poveikio darbo rinkai vertinimas, kuriame 
nagrinėjama įgūdžių pasiūlos ir 
paklausos neatitiktis ir analizuojami 
veiksmai, kurių imtasi šiam klausimui 
spręsti, duomenys skirstomi pagal 
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amžiaus grupes ir lytį, taip pat 
atsižvelgiama į neįgaliųjų įtrauktį. 
Ataskaitoje analizuojamas 
skaitmenizacijos poveikis pažeidžiamoms 
grupėms, ypač toms, kurios dirba 
nestandartinį darbą, pavyzdžiui, pagal 
nenustatytos apimties darbo sutartis ir 
platformos darbuotojai, ir savarankiškai 
dirbantiems asmenims, taip pat kaip 
skaitmenizacija veikia psichosocialinės 
rizikos veiksnius, netikrumą, nesaugumą, 
raumenų ir kaulų sistemą ir psichikos 
sveikatą, ir turi būti užtikrinta, kad tikslai 
būtų pasiekti laikantis Sąjungos teisės 
aktų, pavyzdžiui, Direktyvos 
2003/88/EB1a, Direktyvos 89/391/EEB1b, 
Direktyvos 90/270/EEB1c, Direktyvos 
2019/11521d, Direktyvos 2019/11581e, 
Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų 
plano ir naujos 2021–2027 m. ES 
darbuotojų saugos ir sveikatos strateginės 
programos.
____________
1a 2003 m. lapkričio 4 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2003/88, kuriuo nustatoma 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė (OL L 299, 2003 2 18, 
p. 9).
1b 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 
89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų 
saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti 
nustatymo (OL L 183, 1989 6 29, p. 1). 
1c 1990 m. gegužės 29 d. Tarybos direktyva 
90/270/EB dėl bendros akcizų tvarkos, 
panaikinanti Direktyvą 92/12/EEB 
(OL L 156, 1990 1 14, p. 14).
1d 2019 m. birželio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
Nr. 2019/1152, kuria nustatomas Europos 
elektroninių ryšių kodeksas (OL L 186, 
2019 12 17, p. 105). 
1e 2019 m. birželio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2019/1158, kuriuo nustatoma 
Skaitmeninės Europos programa ir 
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panaikinamas Sprendimas (ES) 2010/18 
(OL L 188, 2019 5 11, p. 79).

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Ataskaitoje „Skaitmeninio 
dešimtmečio pažanga“ Komisija gali 
rekomenduoti valstybėms narėms politiką, 
priemones ar veiksmus, kurių jos turi imtis 
tose srityse, kuriose pažanga buvo 
nepakankama 4 straipsnyje nustatytiems 
skaitmeniniams tikslams pasiekti arba 
kuriose, remiantis skaitmeninio 
dešimtmečio pažangos ataskaitos 
rezultatais, nustatyta didelių spragų ir 
trūkumų. Ta rekomenduojama politika, 
priemonės ar veiksmai visų pirma gali būti 
susiję su:

(3) Ataskaitoje „Skaitmeninio 
dešimtmečio pažanga“ Komisija gali 
rekomenduoti valstybėms narėms politiką, 
priemones ar veiksmus, kurių jos turi imtis 
tose srityse, kuriose pažanga buvo 
nepakankama 4 straipsnyje nustatytiems 
skaitmeniniams tikslams pasiekti, kuriose 
nebuvo laikomasi 2 straipsnyje nustatytų 
tikslų arba kuriose, remiantis skaitmeninio 
dešimtmečio pažangos ataskaitos 
rezultatais, nustatyta didelių spragų ir 
trūkumų. Ta rekomenduojama politika, 
priemonės ar veiksmai visų pirma gali būti 
susiję su:

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 daliesc a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) rizika, dėl kurios gali būti 
vėluojama įgyvendinti kiekvieną 
skaitmeninį tikslą, ir poveikiu kitų 
skaitmeninių tikslų įgyvendinimui;

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) Ataskaitoje analizuojama, ar 
skaitmeninės transformacijos planai, 
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kuriais siekiama 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, atitinka Europos socialinių teisių 
ramstį, Deklaraciją dėl Europos 
skaitmeninių teisių ir principų ir darnaus 
vystymosi tikslus.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b) Ataskaitoje visų pirma aptariamos 
rekomenduojamos priemonės, kuriomis 
siekiama užtikrinti darbuotojų apsaugą 
nuo neigiamo skaitmenizacijos poveikio.

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Iki [šeši mėnesiai po šio sprendimo 
įsigaliojimo – konkrečią datą įrašo LB] 
valstybės narės pateikia Komisijai savo 
nacionalinius skaitmeninio dešimtmečio 
strateginius veiksmų planus, kurie turi 
atitikti šiame sprendime nustatytus 
uždavinius ir skaitmeninius tikslus ir padėti 
juos įgyvendinti Sąjungos lygmeniu. 
Valstybės narės ir Komisija atsižvelgia į 
atitinkamas sektorių iniciatyvas ir užtikrina 
jų suderinamumą.

(1) Iki [dvylika mėnesių po šio 
sprendimo įsigaliojimo – konkrečią datą 
įrašo LB] valstybės narės pateikia 
Komisijai savo nacionalinius skaitmeninio 
dešimtmečio strateginius veiksmų planus, 
kurie turi atitikti šiame sprendime 
nustatytus uždavinius ir skaitmeninius 
tikslus ir padėti juos įgyvendinti Sąjungos 
lygmeniu. Valstybės narės ir Komisija 
atsižvelgia į atitinkamas sektorių 
iniciatyvas, aplinkos apsaugos ir 
socialines sąnaudas, ir užtikrina jų 
suderinamumą.

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagrindinę įgyvendinamą, priimtą ir a) pagrindinę įgyvendinamą, priimtą ir 
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planuojamą politiką, priemones ir 
veiksmus, kuriais prisidedama prie 2 ir 4 
straipsniuose nustatytų uždavinių ir 
skaitmeninių tikslų įgyvendinimo;

planuojamą politiką, priemones ir 
veiksmus, kuriais prisidedama prie 2 ir 4 
straipsniuose nustatytų uždavinių ir 
skaitmeninių tikslų įgyvendinimo, 
įskaitant politiką, priemones ir veiksmus, 
skirtus pažeidžiamiausioms grupėms, visų 
pirma neįgaliesiems ir palankių sąlygų 
neturintiems asmenims;

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nacionalines projektines 
trajektorijas, kuriomis prisidedama prie 
atitinkamų skaitmeninių tikslų, matuojamų 
nacionaliniu lygmeniu;

b) nacionalines projektines 
trajektorijas, kuriomis prisidedama prie 
atitinkamų skaitmeninių tikslų, matuojamų 
nacionaliniu lygmeniu ir kaip šie tikslai 
yra integruoti į šias trajektorijas;

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) poveikį, kurį tikimasi padaryti 
kiekvienam skaitmeniniam tikslui dėl 
įgyvendinamos, priimtos ir planuojamos 
politikos, priemonių ir veiksmų;

c) poveikį, kurį tikimasi padaryti 
kiekvienam skaitmeniniam tikslui dėl 
įgyvendinamos, priimtos ir planuojamos 
politikos, priemonių ir veiksmų, 
suskirstytą pagal amžiaus grupę ir lytį;

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) skirti finansiniai ištekliai; c) skirti finansiniai ištekliai, 
atsižvelgiant į profesinių sąjungų ir 
darbuotojų teises, pvz., sveikatą ir saugą, 
teisę streikuoti, kolektyvines derybas ir 
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kolektyvinius veiksmus;

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) jie parengti kartu su socialiniais 
partneriais ir yra įgyvendinimo bei 
vertinimo proceso dalis.

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Valstybės narės ir Komisija 
glaudžiai bendradarbiauja siekdamos 
nustatyti būdus, kaip šalinti trūkumus tose 
srityse, kuriose pažanga buvo 
nepakankama siekiant vieno ar daugiau 4 
straipsnyje nustatytų skaitmeninių tikslų 
arba kuriose, remiantis skaitmeninio 
dešimtmečio pažangos ataskaitos 
rezultatais, nustatyta didelių spragų ir 
trūkumų. Šioje analizėje visų pirma 
atsižvelgiama į skirtingus valstybių narių 
pajėgumus prisidėti prie kai kurių 
skaitmeninių tikslų įgyvendinimo ir į 
riziką, kad vėlavimas įgyvendinant tam 
tikrus skaitmeninius tikslus gali turėti 
neigiamą poveikį kitų skaitmeninių tikslų 
įgyvendinimui.

(1) Valstybės narės ir Komisija 
glaudžiai bendradarbiauja siekdamos 
nustatyti būdus, kaip šalinti trūkumus tose 
srityse, kuriose pažanga buvo 
nepakankama siekiant vieno ar daugiau 4 
straipsnyje nustatytų skaitmeninių tikslų ir 
2 straipsnio tikslų arba kuriose, remiantis 
skaitmeninio dešimtmečio pažangos 
ataskaitos rezultatais, nustatyta didelių 
spragų ir trūkumų. Šioje analizėje visų 
pirma atsižvelgiama į skirtingus valstybių 
narių pajėgumus prisidėti prie skaitmeninių 
tikslų įgyvendinimo, jų nepasiekimo 
sąnaudas ir į vėlavimo pasiekti tam tikrus 
iš šių tikslų, susijusių su kitų skaitmeninių 
tikslų įgyvendinimu, pasekmes.

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Per du mėnesius nuo skaitmeninio (2) Per du mėnesius nuo skaitmeninio 
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dešimtmečio pažangos ataskaitos 
paskelbimo Komisija ir valstybės narės 
stengiasi aptarti preliminarias valstybių 
narių pastabas, visų pirma susijusias su 
politika, priemonėmis ir veiksmais, kuriuos 
Komisija rekomendavo skaitmeninio 
dešimtmečio pažangos ataskaitoje.

dešimtmečio pažangos ataskaitos 
paskelbimo Komisija ir valstybės narės 
stengiasi aptarti preliminarias valstybių 
narių pastabas, visų pirma susijusias su 
politika, priemonėmis ir veiksmais, kuriuos 
Komisija rekomendavo skaitmeninio 
dešimtmečio pažangos ataskaitoje, ir 
galimas bendradarbiavimo sritis, pagalbą 
ir paramą, kurią Komisija, nustačius 
trūkumų ir spragų, galėtų teikti 
valstybėms narėms.

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Per penkis mėnesius nuo 
skaitmeninio dešimtmečio pažangos 
ataskaitos paskelbimo atitinkamos 
valstybės narės pateikia Komisijai savo 
nacionalinių skaitmeninio dešimtmečio 
strateginių veiksmų planų pakeitimus, 
kuriuos sudaro politika, priemonės ir 
veiksmai, kurių jos ketina imtis, įskaitant, 
jei reikia, pasiūlymus dėl daugiašalių 
projektų, siekiant skatinti pažangą tose 
srityse, kurios yra susijusios su 4 
straipsnyje nustatytais skaitmeniniais 
tikslais, ir įgyvendinti 2 straipsnyje 
nustatytus tikslus. Jei valstybė narė mano, 
kad nereikia imtis jokių veiksmų ir kad jos 
nacionalinio skaitmeninio dešimtmečio 
strateginio veiksmų plano atnaujinti 
nereikia, ji raštu pateikia savo motyvus.

(3) Per penkis mėnesius nuo 
skaitmeninio dešimtmečio pažangos 
ataskaitos paskelbimo atitinkamos 
valstybės narės pateikia Komisijai savo 
nacionalinių skaitmeninio dešimtmečio 
strateginių veiksmų planų pakeitimus, 
kuriuos sudaro politika, priemonės ir 
veiksmai, kurių jos ketina imtis, įskaitant, 
jei reikia, pasiūlymus dėl daugiašalių 
projektų, siekiant skatinti pažangą ne tik 
skaitmenizacijos, bet ir socialinės 
įtraukties, įtraukties į darbo rinką ir 
gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos 
ir matematikos specialisčių įtraukties 
srityse, kurios yra susijusios su 4 
straipsnyje nustatytais skaitmeniniais 
tikslais, ir įgyvendinti 2 straipsnyje 
nustatytus tikslus. Jei valstybė narė mano, 
kad nereikia imtis jokių veiksmų ir kad jos 
nacionalinio skaitmeninio dešimtmečio 
strateginio veiksmų plano atnaujinti 
nereikia, ji raštu pateikia savo motyvus.

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Jei valstybė narė neįvykdo tinkamų 
savo nacionalinio skaitmeninio 
dešimtmečio strateginio veiksmų plano 
pakeitimų atsižvelgdama į politiką, 
priemones arba veiksmus, kuriuos 
rekomendavo Komisija pagal 6 straipsnio 3 
dalį, ir nepateikia aiškios priežasties, 
Komisija gali priimti rekomendaciją, 
kurioje pateikiama konkreti analizė, kaip 
šis trūkumas gali daryti poveikį tikslų ir 
skaitmeninių uždavinių įgyvendinimui 
Sąjungos lygmeniu.

(1) Jei valstybė narė neįvykdo tinkamų 
savo nacionalinio skaitmeninio 
dešimtmečio strateginio veiksmų plano 
pakeitimų atsižvelgdama į politiką, 
priemones arba veiksmus, kuriuos 
rekomendavo Komisija pagal 6 straipsnio 3 
dalį, visų pirma atsižvelgdama į profesinių 
sąjungų ir darbuotojų teises 
skaitmeninėje aplinkoje, ir nepateikia 
aiškios priežasties, Komisija gali priimti 
rekomendaciją, kurioje pateikiama konkreti 
analizė, kaip šis trūkumas gali daryti 
poveikį tikslų ir skaitmeninių uždavinių 
įgyvendinimui Sąjungos lygmeniu.

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Komisija ir valstybės narės 
bendradarbiauja su suinteresuotaisiais 
subjektais, visų pirma akademinės 
bendruomenės atstovais ir socialiniais 
partneriais, skaitmeninės pertvarkos 
klausimais, taip pat dėl skaitmeninės 
pertvarkos poveikio darbuotojų teisėms, 
kad rengiant ir įgyvendinant atitinkamą 
politiką būtų atsižvelgiama į visus 
socialinius ir žmogiškuosius aspektus.

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Komisija glaudžiai bendradarbiauja 
su privačiais ir viešaisiais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
socialinius partnerius, kad surinktų 
informaciją ir parengtų rekomenduojamą 
politiką, priemones ir veiksmus šio 

(1) Komisija glaudžiai bendradarbiauja 
su valstybėmis narėmis, atitinkamais 
privačiais ir viešaisiais suinteresuotaisiais 
subjektais, įskaitant socialinius partnerius, 
Sąjungos agentūras ir pilietinės 
visuomenės organizacijas, kad surinktų 
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sprendimo įgyvendinimo tikslais. informaciją ir parengtų rekomenduojamą 
politiką, priemones ir veiksmus šio 
sprendimo įgyvendinimo tikslais.

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Valstybės narės, priimdamos ir 
koreguodamos savo nacionalinius 
skaitmeninio dešimtmečio strateginius 
veiksmų planus, bendradarbiauja su 
privačiais ir viešaisiais suinteresuotaisiais 
subjektais, įskaitant socialinius partnerius, 
laikydamosi nacionalinės teisės aktų.

(2) Valstybės narės, priimdamos ir 
koreguodamos savo nacionalinius 
skaitmeninio dešimtmečio strateginius 
veiksmų planus, bendradarbiauja su 
privačiais ir viešaisiais suinteresuotaisiais 
subjektais, įskaitant socialinius partnerius 
ir pilietinę visuomenę, laikydamosi 
nacionalinės teisės aktų.

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Bendrasis daugiašalių projektų 
tikslas – palengvinti skaitmeninių tikslų 
įgyvendinimą.

(1) Bendrasis daugiašalių projektų 
tikslas – palengvinti 2 ir 4 straipsniuose 
nustatytų skaitmeninių tikslų 
įgyvendinimą.

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gerinti Sąjungos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą siekiant skaitmeninio 
dešimtmečio tikslų;

a) gerinti Sąjungos, įskaitant 
Sąjungos agentūras, valstybių narių ir 
socialinių parterių bendradarbiavimą 
siekiant skaitmeninio dešimtmečio tikslų;

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl sprendimo
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12 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) skatinti piliečių ir darbuotojų 
skaitmeninius įgūdžius pasitelkiant 
kokybišką švietimą, mokymą ir mokymąsi 
visą gyvenimą, įskaitant darbdavio 
finansuojamą darbuotojų 
perkvalifikavimą ir kvalifikacijos kėlimą;

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) stiprinti Sąjungos technologinę 
kompetenciją ir pramonės 
konkurencingumą ypatingos svarbos 
technologijų, skaitmeninių produktų, 
paslaugų ir infrastruktūrų, kurie yra būtini 
ekonomikos atsigavimui ir klestėjimui, 
piliečių saugumui ir saugai, srityje;

b) stiprinti Sąjungos technologinę 
kompetenciją ir pramonės 
konkurencingumą ypatingos svarbos 
technologijų, skaitmeninių produktų, 
paslaugų ir infrastruktūrų, kurie yra būtini 
ekonomikos atsigavimui, klestėjimui, 
piliečių gerovei saugumui ir saugai, srityje, 
taip pat skaitmeninio mokymo, 
perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo 
srityje, siekiant užtikrinti užimtumo 
saugumą skaitmeninio amžiaus darbo 
rinkoje;

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) spręsti Sąjungos strateginio 
pažeidžiamumo ir priklausomybės nuo 
skaitmeninių tiekimo grandinių problemas;

c) spręsti Sąjungos strateginio, 
geografinio ir demografinio 
pažeidžiamumo ir priklausomybės nuo 
skaitmeninių tiekimo grandinių problemas;

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 2 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) prisidėti prie tvarios visuomenės ir 
ekonomikos skaitmeninės transformacijos, 
kuri būtų naudinga visoms Sąjungos 
įmonėms ir piliečiams;

e) prisidėti prie tvarios visuomenės ir 
ekonomikos skaitmeninės transformacijos, 
kuri būtų naudinga visoms Sąjungos 
įmonėms ir visai visuomenei, įskaitant 
tuos, kurie nepriklauso darbo rinkai;

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) gerinti piliečių ir darbuotojų 
skaitmeninius įgūdžius rengiant aukštos 
kokybės mokymą, perkvalifikavimą ir 
kvalifikacijos kėlimą, kad jie atitiktų 
darbo rinkos poreikius, įskaitant asmenis, 
kurie yra arti pensinio amžiaus, ir kitas 
nepalankioje padėtyje esančias grupes, 
pvz., moteris, neįgaliuosius ir jaunimą;

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Sąjungos asocijuotoji šalis gali 
dalyvauti daugiašaliame projekte, kai toks 
dalyvavimas yra būtinas, kad būtų 
lengviau pasiekti Sąjungos, valstybių 
narių ir Sąjungos asocijuotųjų valstybių 
skaitmeninius tikslus.

Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(3) Prie daugiašalių projektų, kai 
tinkama, gali prisidėti kiti subjektai, tiek 
viešieji, tiek privatūs.

(3) Prie daugiašalių projektų, kai 
tinkama, gali prisidėti kiti subjektai, tiek 
viešieji, tiek privatūs. Prisidedant 
privatiems subjektams negali būti 
ribojamas projektų rezultatų 
prieinamumas asmenims ir įmonėms 
Sąjungoje.
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politikos programa „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“
(COM(2021)0574 – C9-0359/2021 – 2021/0293(COD))

Nuomonės referentas: Ivars Ijabs

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2021 m. kovo 9 d. Europos Komisija priėmė komunikatą „2030 m. skaitmeninės politikos 
kelrodis. Europos skaitmeninio dešimtmečio kelias“ (komunikatą dėl skaitmeninės politikos 
kelrodžio) reaguodama į Europos Vadovų Tarybos raginimą dėl skaitmeninės politikos 
kelrodžio ir jį rengiant remdamasi Komisijos 2020 m. vasario mėn. skaitmenine strategija. 
Komunikate užsibrėžti labai ryžtingi tikslai, nes ES siekia tapti skaitmeniniu požiūriu 
suverenia atviroje ir susietoje pasaulinėje aplinkoje ir vykdyti skaitmeninę politiką, kuri 
suteiktų žmonėms ir įmonėms galimybę pasinaudoti į žmogų orientuota, tvaria ir labiau 
klestinčia skaitmenine ateitimi. Pagal šią sistemą taip pat imamasi veiksmų siekiant sukurti 
neutralaus poveikio klimatui, žiedinę ir atsparią Europos ekonomiką. Šia politikos programa 
siekiama užtikrinti, kad ES pasiektų savo tikslus – Europos ekonomikos ir platesnės 
visuomenės skaitmeninę transformaciją, atitinkančią mūsų vertybes, ir sustiprintų Europos 
pasaulinę lyderystę skaitmeninėje srityje. Programoje nustatyti pagrindiniai tikslai, kuriuos 
visoje Sąjungoje tikimasi pasiekti iki 2030 m., taip pat nustatytas novatoriškas valdymo 
mechanizmas, apimantis metinį ES institucijų ir valstybių narių valdžios institucijų 
bendradarbiavimą. Patys skaitmeniniai tikslai grindžiami keturiais pagrindiniais ramsčiais: 
skaitmeniniais įgūdžiais, skaitmenine infrastruktūra, įmonių ir viešųjų paslaugų 
skaitmenizacija;

Kalbant apie skaitmeninius įgūdžius, pripažįstama, kad apskritai Europos piliečiai šiuo metu 
gerokai atsilieka ir kad Europos Sąjunga privalo padėti jiems įgyti reikiamų įgūdžių. Siekiant 
suteikti visiems ES gyventojams pagrindinius arba geresnius skaitmeninius įgūdžius, 
numatoma, kad iki 2030 m. bent 80 proc. Sąjungos piliečių turėtų tokių įgūdžių (dabartinis 
skaičius – 56 proc.). Pabrėžiama, kad skaitmeninis mokymas ir švietimas yra nedelsiant 
reikalingas, siekiant padėti darbuotojams įgyti specialiųjų skaitmeninių įgūdžių, kad jie galėtų 
užimti kokybiškas darbo vietas bei užsitikrinti sėkmingą karjerą. ES be Europos socialinių 
teisių ramsčio veiksmų plane nustatyto su skaitmeniniais įgūdžiais susijusio tikslo, taip pat 
turi įgyvendins tikslą šviesti 20 mln. informacinių ir ryšių technologijų specialistų (palyginti 
su dabartiniais skaičiavimais – 8 mln.) ir imtis veiksmų, kad būtų užtikrinta didesnė lyčių 
pusiausvyra sektoriuje, kuriame dominuoja vyrai.
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Be to, Europos skaitmeninė infrastruktūra turi atitikti kuo aukštesnius šiuolaikinius standartus, 
siekiant užtikrinti konkurencingumą ir saugumą. Pagal šią programą iki 2030 m. gigabitinės 
spartos tinklais turėtų galėti prieinamomis sąlygomis naudotis visi, kuriems reikia arba kurie 
pageidauja tokių pajėgumų (šiuo metu apie 59 proc.), o visose apgyvendintose teritorijose 
turėtų veikti 5G ryšys (šiuo metu tai sudaro tik 14 procentų). Europos pažangiųjų ir tvarių 
puslaidininkių, įskaitant procesorius, gamybos vertė iki 2030 m. turėtų sudaryti bent 20 proc. 
pasaulinės gamybos vertės (tuo tikslu turėtų būti užtikrinti mažesnių nei 5 nm mazgų 
gamybos pajėgumai (ir siekiama pereiti prie 2 nm gamybos pajėgumų) ir 10 kartų didesnis nei 
dabar energijos vartojimo efektyvumas). Šiuo metu Europoje pagaminama apie 10 proc. Taip 
pat ES būtų įdiegta 10 000 labai saugių neutralaus poveikio klimatui tinklo paribio mazgų, 
kurie turėtų būti dislokuoti ES iki 2030 m. taip, kad, nepriklausomai nuo įmonių buvimo 
vietos, būtų užtikrinama mažos delsos prieiga prie duomenų paslaugų.

Kalbant apie mūsų įmones, programoje numatyta, kad iki 2030 m. bent 75 proc. Europos 
įmonių bus įdiegusios debesijos kompiuterijos paslaugas, didžiuosius duomenis ir dirbtinį 
intelektą (dabartinis skaičius – apie 26 proc.). Daugiau kaip 90 proc. Europos MVĮ turėtų 
pasiekti bent bazinį skaitmeninio intensyvumo lygį (dabartinis skaičius – apie 60 proc.). Be 
to, pirmenybė bus skiriama pažangiausioms ir perversminėms inovacijoms, siekiant iki 
2030 m. padvigubinti vienaragių skaičių Europoje, didinant ES novatoriškų veiklą plečiančių 
įmonių bazę ir gerinant jų galimybes gauti finansavimą.

Paskutinė prioritetinė programos sritis – viešųjų paslaugų skaitmeninimas. Šiuo atveju drąsus 
visa apimantis tikslas – iki 2030 m. užtikrinti, kad demokratinis gyvenimas ir viešosios 
paslaugos visiems piliečiams būtų visapusiškai prieinamos internete. Visi ES gyventojai turi 
naudotis aukščiausio lygio skaitmenine aplinka, kurioje būtų sudarytos palankios sąlygos 
naudotis lengvai naudojamomis, veiksmingomis ir individualiems poreikiams pritaikytomis 
paslaugomis ir priemonėmis, kurioms taikomi aukšti saugumo ir privatumo standartai. Visos 
pagrindinės Europos piliečiams ir įmonėms teikiamos viešosios paslaugos bus teikiamos 
internetu. Visi Europos piliečiai turėtų turėti galimybę susipažinti su savo medicininiais 
įrašais (e. įrašais) ir tikimasi, kad 80 proc. Sąjungos piliečių kasdieniame gyvenime tam tikru 
mastu naudosis skaitmeninės tapatybės sprendimais.

Kaip nuomonės referentas, palankiai vertinu bendrą šio pasiūlymo, kuriuo siekiama sukurti 
tvirtą skaitmeninę infrastruktūrą, kad būtų sudarytos sąlygos Europos skaitmeninės rinkos 
ateičiai, esmę ir tikslus. Tačiau svarbu pabrėžti, kad tekste nėra visiškai atspindėti tam tikri 
esminiai elementai siekiant bendrųjų tikslų ir skaitmeninių uždavinių. Tai yra Europos 
debesija, kuria visoje Sąjungoje mūsų piliečiams siekiama užtikrinti aukštus saugumo ir 
privatumo standartus; ir Komisijai suteikti įgaliojimus koordinuoti valstybių narių stebėsenos 
ir ataskaitų teikimo įsipareigojimus. 

Kadangi pasiūlymu siekiama integruoti demokratinį gyvenimą, t. y. įvairių lygmenų rinkimus, 
referendumus, rinkėjų duomenų bazes ir kt., todėl pirmasis punktas yra labai svarbus dėl 
tikslo užtikrinti Europos valdomą debesiją. Tai ne priemonė, kuria siekiama sukurti kliūtis, ir 
tai nėra protekcionizmo veiksmas, o veikiau esminė saugumo priemonė. Mano nuomone, tai 
yra itin svarbus Europos ir nacionalinio saugumo klausimas ir man, kaip pranešėjui, jis bus 
pagrindinis dalykas. Tikiuosi susipažinti su jūsų nuomonėmis šiuo klausimu šiam procesui 
judant į priekį. 

Dėl antrojo punkto, kuriuo Komisijai suteikiami įgaliojimai, Komisija turėtų prisiimti didesnę 
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atsakomybę, susijusią su proceso stebėjimu ir valstybių narių pažanga, susijusia su 
įgyvendinimo planais, taip pat su jų įsipareigojimais dėl stebėsenos, vertinimo ir ataskaitų 
teikimo. Tai neturi daryti poveikio Europos Parlamento, kuris taip pat turėtų būti 
informuojamas apie pokyčius, vaidmeniui.

Taip pat turime atsižvelgti, kokį indėlį šis pasiūlymas įneša į Europos semestrą, įskaitant su 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemone susijusius aspektus. Turime 
atsižvelgti į konvergencijos sąlyčio taškus, kad būtų užtikrintas suderinamumas su jau 
esamomis priemonėmis ir teisės aktais. Galiausiai, būtina ypatingai pabrėžti Europos 
bendrosios rinkos integracijos svarbą, atsižvelgiant į ekonominę ir socialinę naudą mūsų 
piliečiams, taip pat platesnį strateginį visos Sąjungos aspektą, kuris yra šio pasiūlymo 
pagrindas. 

Ketinu palaikyti ryšius su ITRE komiteto Renew frakcijos pranešėja Martina Dlabajova, 
atsižvelgiant į pasiūlymo pažangą – IMCO komiteto balsuosime pirmi, todėl turime galimybę 
nustatyti aukštus standartus ir sudaryti sąlygas galutiniam balsavimui plenariniame posėdyje.

 

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2021 m. kovo 9 d. komunikate 
„2030 m. skaitmeninės politikos kelrodis: 
Europos skaitmeninio dešimtmečio 
kelias“31 (toliau – komunikatas 
„Skaitmeninės politikos kelrodis“) 
Komisija išdėstė savo skaitmeninės 
transformacijos iki 2030 m., kuri padės 
įgalinti piliečius ir įmones, viziją Sąjungos 
ekonomikos ir visuomenės skaitmeninės 
transformacijos būdas turėtų apimti 
skaitmeninį suverenumą, įtrauktį, lygybę, 
tvarumą, atsparumą, saugumą, gyvenimo 
kokybės gerinimą, pagarbą piliečių teisėms 
ir siekiams ir prisidėti prie dinamiškos, 

(1) 2021 m. kovo 9 d. komunikate 
„2030 m. skaitmeninės politikos kelrodis: 
Europos skaitmeninio dešimtmečio 
kelias“31 (toliau – komunikatas 
„Skaitmeninės politikos kelrodis“) 
Komisija išdėstė savo skaitmeninės 
transformacijos iki 2030 m., kuri padės 
įgalinti piliečius ir įmones, viziją Sąjungos 
ekonomikos ir visuomenės skaitmeninės 
transformacijos būdas turėtų apimti 
skaitmeninį suverenumą, įtrauktį, lygias 
galimybes nepaisant religijos ir lyties, 
tvarumą, prieinamumą,atsparumą, 
saugumą, gyvenimo kokybės gerinimą, 
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efektyviai išteklius naudojančios ir 
teisingos Sąjungos ekonomikos ir 
visuomenės;

pagarbą piliečių teisėms ir siekiams ir 
prisidėti prie dinamiškos, efektyviai 
išteklius naudojančios ir teisingos Sąjungos 
ekonomikos ir visuomenės bei visapusiškai 
veikiančios ir prieinamos bendrosios 
rinkos;

__________________ __________________
31 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „2030 m. skaitmeninės politikos 
kelrodis: Europos skaitmeninio 
dešimtmečio kelias“, 
COM(2021) 118 final/2.

31 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „2030 m. skaitmeninės politikos 
kelrodis: Europos skaitmeninio 
dešimtmečio kelias“, 
COM(2021) 118 final/2.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) kaip nurodyta Komisijos 
komunikate, kuriuo atnaujinama 2020 m. 
naujoji pramonės strategija32, Europos 
Sąjungai būtina nustatyti ypatingos svarbos 
technologijų ir strateginių sektorių 
sistemas, šalinti strateginius trūkumus ir 
didelės rizikos priklausomybes, dėl kurių 
gali atsirasti tiekimo trūkumas ar 
kibernetinio saugumo rizika, ir skatinti 
skaitmeninę pertvarką. Taip pabrėžiama, 
jog svarbu, kad valstybės narės suvienytų 
jėgas ir remtų pramonės pastangas spręsti 
šių priklausomybių problemas ir plėtoti 
strateginių pajėgumų poreikius. Tai taip pat 
atitinka 2021 m. strateginio prognozavimo 
ataskaitoje pateiktą analizę33. 
Įgyvendindama Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę ir rengdama 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus Komisija 
paragino valstybes nares koordinuoti savo 
pastangas skaitmeninės srities daugiašalių 
projektų naudai. Ši patirtis parodė, kad 
Komisija turi remti valstybių narių 
koordinavimo pastangas, o Sąjunga turi 

(3) kaip nurodyta Komisijos 
komunikate, kuriuo atnaujinama 2020 m. 
naujoji pramonės strategija32, Europos 
Sąjungai būtina nustatyti ypatingos svarbos 
technologijų ir strateginių sektorių 
sistemas, šalinti strateginius trūkumus ir 
didelės rizikos priklausomybes, dėl kurių 
gali atsirasti tiekimo trūkumas ar 
kibernetinio saugumo rizika, ir skatinti 
skaitmeninę pertvarką. Taip pabrėžiama, 
jog svarbu, kad valstybės narės suvienytų 
jėgas ir remtų pramonės pastangas spręsti 
šių priklausomybių problemas ir plėtoti 
strateginių pajėgumų poreikius. Tai taip pat 
atitinka 2021 m. strateginio prognozavimo 
ataskaitoje pateiktą analizę33. 
Įgyvendindama Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę ir rengdama 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus Komisija 
paragino valstybes nares koordinuoti savo 
pastangas skaitmeninės srities daugiašalių 
projektų naudai. Ši patirtis parodė, kad 
Komisija turi remti valstybių narių 
koordinavimo pastangas, o Sąjunga turi 



PE719.734v02-00 100/169 RR\1256602LT.docx

LT

disponuoti įgyvendinimo mechanizmais, 
kurie palengvintų bendras investicijas, kad 
daugiašaliai projektai galėtų būti 
įgyvendinami. Kartu su kitomis Komisijos 
iniciatyvomis, pavyzdžiui, ypatingos 
svarbos technologijų stebėjimo centru34, 
turėtų būti sukurta valdymo struktūra, 
pagal kurią būtų įgyvendinamas 
komunikatas „Skaitmeninės politikos 
kelrodis“ ir padedama nustatyti dabartinę ir 
galimą būsimą Sąjungos skaitmeninę 
strateginę priklausomybę bei prisidėti prie 
jos skaitmeninio suverenumo stiprinimo;

disponuoti įgyvendinimo mechanizmais, 
kurie palengvintų bendras investicijas, kad 
daugiašaliai projektai galėtų būti 
įgyvendinami. Kartu su kitomis Komisijos 
iniciatyvomis, pavyzdžiui, ypatingos 
svarbos technologijų stebėjimo centru34, 
turėtų būti sukurta valdymo struktūra, 
pagal kurią būtų įgyvendinamas 
komunikatas „Skaitmeninės politikos 
kelrodis“ ir padedama nustatyti dabartinę ir 
galimą būsimą Sąjungos skaitmeninę 
strateginę priklausomybę bei prisidėti prie 
jos skaitmeninio suverenumo stiprinimo, 
kartu išlaikant atvirą skaitmeninę rinką;

__________________ __________________
32 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Naujosios 2020 m. pramonės 
strategijos atnaujinimas. Bendrosios rinkos 
stiprinimas siekiant Europos ekonomikos 
atsigavimo“, 2021 5 5 
COM(2021) 350 final.

32 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Naujosios 2020 m. pramonės 
strategijos atnaujinimas. Bendrosios rinkos 
stiprinimas siekiant Europos ekonomikos 
atsigavimo“, 2021 5 5 
COM(2021) 350 final.

33 COM(2021) 750 final, 2021 9 8 – 
„2021 m. strateginio prognozavimo 
ataskaita. ES pajėgumas ir laisvė veikti“.

33 COM(2021) 750 final, 2021 9 8 – 
„2021 m. strateginio prognozavimo 
ataskaita. ES pajėgumas ir laisvė veikti“.

34 Civilinės, gynybos ir kosmoso pramonės 
šakų sinergijos veiksmų planas, 2021 2 22, 
COM(2021) 70 final, 4 veiksmas.

34 Civilinės, gynybos ir kosmoso pramonės 
šakų sinergijos veiksmų planas, 2021 2 22, 
COM(2021) 70 final, 4 veiksmas.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Komisijos komunikate dėl Europos 
žaliojo kurso35 pabrėžiama, kad Europa 
turi išnaudoti galimybes, kurias atveria 
skaitmeninė transformacija – ji atliks 
lemiamą vaidmenį siekiant žaliojo kurso 
tikslų. Sąjunga turėtų skatinti būtiną 
skaitmeninę transformaciją ir į ją 
investuoti, nes siekiant žaliojo kurso 
tvarumo tikslų lemiamas vaidmuo 

(4) Komisijos komunikate dėl Europos 
žaliojo kurso35 pabrėžiama, kad Europos 
skaitmeninė transformacija turėtų padėti 
įgyvendinti žaliąjį kursą ir atnaujintos 
Sąjungos pramonės strategijos tikslus ir 
didinti konkurencingumą. Sąjunga turėtų 
nutiesti kelią į tvarią ir atsparią 
skaitmeninę ateitį. Todėl ji turėtų skatinti 
skaitmenines technologijas ir 
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daugelyje įvairių sektorių teks 
skaitmeninėms technologijoms. 
Skaitmeninės technologijos, tokios kaip 
dirbtinis intelektas, 5G, debesijos ir tinklo 
paribio (angl. edge) kompiuterija ir daiktų 
internetas galėtų paspartinti ir labai 
padidinti politikos poveikį kovai su klimato 
kaita ir aplinkos apsaugai. Skaitmeninimas 
taip pat suteikia naujų galimybių nuotoliniu 
būdu stebėti oro ir vandens taršą arba 
stebėti ir optimizuoti energijos ir gamtos 
išteklių naudojimą. Sykiu Europai reikia 
tokio skaitmeninio sektoriaus, kuriame 
būtų rūpestingai atsižvelgiama į tvarumą, 
užtikrinant, kad skaitmeninė infrastruktūra 
ir technologijos taptų įtikinamai tvaresnės, 
efektyviau naudotų energiją ir išteklius, 
taip pat prisidėtų prie tvarios žiedinės ir 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos ir 
visuomenės kūrimo pagal Europos žaliojo 
kurso nuostatas;

infrastruktūrą, kurios yra tvariai 
suprojektuotos taikant ekologinio 
projektavimo standartus, siekiant žaliojo 
kurso tvarumo tikslų daugelyje įvairių 
sektorių, ir į jas investuoti. Skaitmeninės 
technologijos, tokios kaip dirbtinis 
intelektas, 5G, debesijos ir tinklo paribio 
(angl. edge) kompiuterija ir daiktų 
internetas galėtų paspartinti ir labai 
padidinti politikos poveikį kovai su klimato 
kaita ir aplinkos apsaugai. Skaitmeninimas 
taip pat suteikia naujų galimybių nuotoliniu 
būdu stebėti oro ir vandens taršą bei stebėti 
ir optimizuoti energijos ir gamtos išteklių 
naudojimą. Sykiu Europai reikia tokio 
skaitmeninio sektoriaus, kuriame būtų 
rūpestingai atsižvelgiama į tvarumą, 
užtikrinant, kad skaitmeninė infrastruktūra, 
skaitmeninės paslaugos ir technologijos 
taptų įtikinamai tvaresnės, efektyviau 
naudotų energiją ir išteklius taikant 
išsamią daugiakriterę gyvavimo ciklo 
įvertinimo metodiką, taip pat prisidėtų prie 
tvarios žiedinės ir neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos ir visuomenės kūrimo 
pagal Europos žaliojo kurso nuostatas ir 
ES darnaus ir išmanaus judumo 
strategiją34a; 

__________________ __________________
34a Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Darnaus 
ir išmanaus judumo strategija. Europos 
transporto kelias į ateitį“, COM(2020)789.

35 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Europos žaliasis kursas“, 2019 12 11, 
COM(2019) 640 final.

35 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Europos žaliasis kursas“, 2019 12 11, 
COM(2019) 640 final.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) skaitmeninei infrastruktūrai 
skirtomis politikos priemonėmis ir 
investicijomis taip pat turėtų būti siekiama 
užtikrinti įtraukų junglumą su galimybe 
naudotis įperkama interneto prieiga, 
plačiajuosčio ryšio ir mobiliosiomis 
paslaugomis, kad būtų galima panaikinti 
skaitmeninę atskirtį Sąjungoje, ir remti 
prieigą prie naujų dėl plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūros besiformuojančių 
tendencijų ir skaitmeninių paslaugų. 
Likusių tarpvalstybinės prekybos 
skaitmeninėmis paslaugomis kliūčių 
šalinimas yra svarbus žingsnis siekiant 
išnaudoti visą skaitmeninės pertvarkos 
Sąjungoje potencialą;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) dirbtinis intelektas (DI) yra ypač 
perspektyvi technologija, kurią Europa 
turėtų stiprinti. Medicinos, transporto, 
kibernetinio saugumo, energijos 
vartojimo efektyvumo ir dar daugybėje 
kitų sričių DI gali padėti pasiekti didelę 
pažangą mūsų visuomenei ir padėti 
išspręsti kai kurias dideles pasaulio 
problemas sveikatos, aplinkos, švietimo ir 
judumo srityse, padėdamas siekti 
Sąjungos tikslų ir stiprindamas vidaus 
rinką;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) komunikate „Skaitmeninės 
politikos kelrodis“ numatytos priemonės 
turėtų būti įgyvendintos, siekiant sustiprinti 
Europos skaitmeninės ateities formavimo 
strategijoje apibrėžtus veiksmus ir 
remiantis esamomis Sąjungos priemonėmis 
(pavyzdžiui, sanglaudos programomis, 
Techninės paramos priemone, Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) 2021/69436, Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) 2021/69537 ir 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) 2021/523)38 ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) 2021/24139 
skaitmeniniam perėjimui skirtomis 
lėšomis. Todėl šiuo sprendimu turėtų būti 
nustatyta politikos programa „Skaitmeninio 
dešimtmečio kelias“, kad būtų pasiekta, 
paspartinta ir suformuota sėkminga 
Sąjungos ekonomikos ir visuomenės 
skaitmeninė transformacija;

(5) komunikate „Skaitmeninės 
politikos kelrodis“ numatytos priemonės 
turėtų būti įgyvendintos, siekiant sustiprinti 
Europos skaitmeninės ateities formavimo 
strategijoje apibrėžtus veiksmus ir 
remiantis esamomis Sąjungos priemonėmis 
(pavyzdžiui, sanglaudos programomis, 
Techninės paramos priemone, Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
2021/69436, Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2021/69537 ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
2021/52338) ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) 2021/24139 
skaitmeniniam perėjimui skirtomis 
lėšomis. Todėl šiuo sprendimu turėtų būti 
nustatyta politikos programa „Skaitmeninio 
dešimtmečio kelias“, kad būtų pasiekta, 
paspartinta ir suformuota sėkminga 
skaitmeninė transformacija, kaip 
priemonė Sąjungos bendriesiems politikos 
tikslams pasiekti, kartu išlaikant aukštus 
saugumo ir privatumo standartus;

__________________ __________________
36 2021 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2021/694, kuriuo nustatoma 
Skaitmeninės Europos programa ir 
panaikinamas Sprendimas (ES) 2015/2240, 
OL L 166, 2021 5 11, p. 1.

36 2021 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2021/694, kuriuo nustatoma 
Skaitmeninės Europos programa ir 
panaikinamas Sprendimas (ES) 2015/2240, 
OL L 166, 2021 5 11, p. 1.

37 2021 m. balandžio 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2021/695, kuriuo sukuriama bendroji 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Europos horizontas“, nustatomos su ja 
susijusios dalyvavimo ir sklaidos taisyklės 
ir panaikinami reglamentai (ES) 
Nr. 1290/2013 ir (ES) Nr. 1291/2013, 
OL L 170, 2021 5 12, p. 1.

37 2021 m. balandžio 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2021/695, kuriuo sukuriama bendroji 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Europos horizontas“, nustatomos su ja 
susijusios dalyvavimo ir sklaidos taisyklės 
ir panaikinami reglamentai (ES) 
Nr. 1290/2013 ir (ES) Nr. 1291/2013, 
OL L 170, 2021 5 12, p. 1.

38 2021 m. kovo 24 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/523, 
kuriuo nustatoma programa „InvestEU“ ir 
iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) 2015/1017, OL L 107, 2021 3 26, 

38 2021 m. kovo 24 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/523, 
kuriuo nustatoma programa „InvestEU“ ir 
iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) 2015/1017, OL L 107, 2021 3 26, 
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p. 30. p. 30.
39 2021 m. vasario 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2021/241, kuriuo nustatoma 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė, OL L 57, 2021 2 18, 
p. 17.

39 2021 m. vasario 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2021/241, kuriuo nustatoma 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė, OL L 57, 2021 2 18, 
p. 17.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) norint sekti Sąjungos skaitmeninės 
transformacijos spartos trajektoriją, reikėtų 
nustatyti skaitmeninius tikslus. Šie tikslai 
turėtų būti susieti su konkrečiomis sritimis, 
kuriose Sąjungoje turėtų būti daroma 
bendra pažanga. Tikslai grindžiami 
keturiomis pagrindinėmis kryptimis, 
nurodytomis komunikate „Skaitmeninės 
politikos kelrodis“, kurios įvardytos kaip 
esminės Sąjungos skaitmeninės 
transformacijos sritys: skaitmeniniais 
įgūdžiais, skaitmenine infrastruktūra, 
įmonių ir viešųjų paslaugų skaitmenizacija;

(6) norint sekti Sąjungos skaitmeninės 
transformacijos spartos trajektoriją, reikėtų 
nustatyti skaitmeninius tikslus ir 
vadovautis aplinkos atžvilgiu tvariais 
visuomenės tikslais. Šie tikslai turėtų būti 
susieti su konkrečiomis sritimis, kuriose 
Sąjungoje turėtų būti daroma bendra 
pažanga.Tikslai grindžiami keturiomis 
pagrindinėmis kryptimis, nurodytomis 
komunikate „Skaitmeninės politikos 
kelrodis“, kurios įvardytos kaip esminės 
Sąjungos skaitmeninės transformacijos 
sritys: skaitmeniniais įgūdžiais, 
skaitmenine infrastruktūra, įmonių ir 
viešųjų paslaugų skaitmenizacija, sritys, 
kurias reikia remti tokiu pačiu mastu;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) skaitmeninimas turėtų būti 
pažangos priemonė. Sąjunga turi 
užtikrinti žmogiškąją paramą ir 
dalyvavimo visais pagrindiniais viešojo ir 
privataus gyvenimo aspektais 
neskaitmeninių priemonių pasirinkimą, 
ypač asmenims, kurie vis dar gali 
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susidurti su skaitmeninio dalyvavimo 
kliūtimis;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) tiek pagrindiniai, tiek aukšto lygio 
skaitmeniniai įgūdžiai yra būtini siekiant 
sustiprinti Sąjungos visuomenės 
kolektyvinį atsparumą. Skaitmeninių 
įgūdžių ir gebėjimų turintys piliečiai galės 
pasinaudoti skaitmeninio dešimtmečio 
teikiamomis galimybėmis. Be to, 
skaitmeninis mokymas ir švietimas turėtų 
padėti darbuotojams įgyti specializuotų 
skaitmeninių įgūdžių, kad jie galėtų užimti 
kokybiškas darbo vietas bei užsitikrinti 
sėkmingą karjerą daug dažniau nei dabar, o 
moterų ir vyrų skaičius būtų panašus. Be 
to, norint pasinaudoti skaitmenizacijos 
privalumais, toliau plėtoti technologijas ir 
užtikrinti Europos skaitmeninę lyderystę, 
labai svarbi junglumo, mikroelektronikos 
ir gebėjimo apdoroti didžiulius duomenis 
požiūriu tvari skaitmeninė infrastruktūra. 
Reikia puikaus ir saugaus ryšio visiems ir 
visur Europoje, įskaitant kaimo ir atokias 
vietoves40. Visuomenės poreikiai, susiję su 
nusiuntimo ir parsisiuntimo pralaidumu, 
nuolat auga. Iki 2030 m. gigabitinės 
spartos tinklais turėtų galėti prieinamomis 
sąlygomis naudotis visi, kuriems reikia 
arba kurie pageidauja tokių pajėgumų. Be 
to, mikroprocesoriai, ypač naujoviškiausi, 
kurie jau šiandien yra daugumos 
pagrindinių, strateginių vertės grandinių 
pradžioje, ateityje, tikėtina, bus dar 
paklausesni. Taip pat tikimasi, kad labai 
saugus neutralaus poveikio klimatui 
tinklo paribio mazgas, nepriklausomai 
nuo įmonių buvimo vietos, užtikrins 
mažos delsos prieigą prie duomenų 
paslaugų, o kvantiniai pajėgumai taip pat 

(7) tiek pagrindiniai, tiek aukšto lygio 
skaitmeniniai įgūdžiai yra būtini siekiant 
sustiprinti Sąjungos visuomenės 
kolektyvinį atsparumą. Skaitmeninių 
įgūdžių ir gebėjimų turintys piliečiai galės 
pasinaudoti skaitmeninio dešimtmečio 
teikiamomis galimybėmis. Be to, 
skaitmeninis mokymas ir švietimas turėtų 
padėti darbuotojams įgyti specializuotų 
skaitmeninių įgūdžių, kad jie galėtų užimti 
kokybiškas darbo vietas bei užsitikrinti 
sėkmingą karjerą daug dažniau nei dabar ir 
kad būtų panaikintas lyčių, socialinis ir 
geografinis atotrūkis. Vykdant 
neformalųjį mokymąsi darbo vietoje 
turėtų būti įgyjami rinkos poreikiams 
pritaikyti skaitmeniniai įgūdžiai, todėl 
darbdavių teikiamas skaitmeninis 
patirtinis mokymasis turėtų būti vienodai 
pripažįstamas ir skatinamas. Siekiant 
užtikrinti veiksmingą skaitmeninę 
transformaciją, skaitmeninis mokymas ir 
švietimas turėtų būti taikomi ir verslo 
aplinkai, ypač labai mažoms įmonėms ir 
MVĮ;
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bus labai svarbūs veiksniai;
__________________ __________________
40 Ilgalaikė ES kaimo vietovių vizija. 
COM(2021) 345 final.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) norint pasinaudoti 
skaitmenizacijos privalumais, toliau 
plėtoti technologijas ir užtikrinti Europos 
skaitmeninę lyderystę, labai svarbi 
junglumo, mikroelektronikos ir gebėjimo 
apdoroti duomenis požiūriu tvari 
skaitmeninė infrastruktūra. Be to, 
mikroprocesoriai, ypač naujoviškiausi, 
kurie jau šiandien yra daugumos 
pagrindinių, strateginių vertės grandinių 
pradžioje, ateityje, tikėtina, bus dar 
paklausesni. Labai svarbu užtikrinti 
tinkamas investicijas, kuriomis būtų 
siekiama sustiprinti 5G tinklo plėtrą, 
debesijos infrastruktūrą, našiosios 
kompiuterijos pajėgumus, kvantinės 
kompiuterijos technologijas ir kitas 
besiformuojančias IRT technologijas. 
Turėtų būti tinkamai įvertintas labai 
saugaus neutralaus poveikio klimatui 
tinklo paribio mazgo, kvantinio pajėgumo 
ir besiformuojančių technologijų poveikis 
aplinkai. Tinklo plėtros politika turėtų 
būti ribojamas labai didelės spartos tinklų 
dubliavimasis, priimta strategija, 
grindžiama tinklo papildomumu ir 
sąveikumu, ir sprendžiamas skaitmeninės 
atskirties mažinimo klausimas;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) reikia patikimo, spartaus, 
įperkamo ir saugaus ryšio visiems ir visur 
Europoje, įskaitant kaimo, kalnuotas ir 
atokias vietoves40. Visuomenės poreikiai, 
susiję su nusiuntimo ir parsisiuntimo 
pralaidumu, nuolat auga. Iki 2030 m. 
gigabitinės spartos tinklais turėtų galėti 
prieinamomis sąlygomis naudotis visi, 
kuriems reikia arba kurie pageidauja 
turėti tokių pajėgumų. Plataus masto 
viešos konsultacijos, kuriose dalyvautų 
piliečiai prieš diegiant skaitmeninės 
infrastruktūros projektus, turėtų padidinti 
pasitikėjimą, priimtinumą ir pagerinti 
projektų rengimą atsižvelgiant į 
konkrečius vietos bendruomenių 
poreikius ir atsiliepimus;
__________________
40 Ilgalaikė ES kaimo vietovių vizija. 
COM(2021) 345 final.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) visos pirmiau minėtos technologijos 
bus ne tik pagalbinės priemonės, bet ir 
naujų produktų, naujų gamybos procesų ir 
naujų verslo modelių, grindžiamų 
sąžiningu dalijimusi duomenimis duomenų 
ekonomikoje, pagrindas. Įmonių 
transformacija priklausys nuo jų gebėjimo 
naujas skaitmenines technologijas diegti 
greitai ir įvairiose srityse, įskaitant šiuo 
metu lėčiau skaitmenizuojamas pramonės 
ir paslaugų ekosistemas;

(8) visos pirmiau minėtos technologijos 
bus naujų produktų, naujų gamybos 
procesų ir naujų verslo modelių, 
grindžiamų sąžiningu ir saugiu dalijimusi 
duomenimis duomenų ekonomikoje, 
pagrindas, užtikrinant veiksmingą 
privatumo ir duomenų apsaugą. Įmonių, 
ypač labai mažų įmonių ir MVĮ, 
transformacija priklausys nuo jų gebėjimo 
naujas skaitmenines technologijas diegti 
greitai ir įvairiose srityse, įskaitant šiuo 
metu lėčiau skaitmenizuojamas pramonės 
ir paslaugų ekosistemas. Todėl būtina, kad 
įmonės, ypač labai mažos įmonės ir MVĮ, 
galėtų pasinaudoti skaitmeninės 
transformacijos mokymais ir finansine 
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parama, kad galėtų dalyvauti šiame 
procese;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) skaitmeninimas turėtų būti 
priemonė, kurią taikant piliečiai gautų 
naudos, jis gali pagerinti švietimo, 
sveikatos arba viešojo administravimo 
kokybę, tačiau netinkamai įgyvendinamas 
jis gali pakenkti valstybės biudžetui. 
Didinant išlaidų skaitmeninimo srityje 
veiksmingumą ir efektyvumą užtikrinama 
didžiausia biudžeto sprendimų vertė. Be 
to, kadangi informacijos rinkimas iš 
esmės yra brangesnis ir sudėtingesnis nei 
dalijimasis jau surinkta informacija, 
valstybės narės turėtų siekti užtikrinti, kad 
piliečiai ir įmonės viešojo administravimo 
įstaigoms įvairius duomenis teiktų tik 
vieną kartą;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) viešosios skaitmeninės paslaugos 
turėtų atitikti pagrindinius principus 
pagal EBPO rekomendacijas dėl 
skaitmeninės valdžios. Integruotojo 
skaitmeninimo principas turėtų užtikrinti, 
kad siūlydamos skaitmenines 
technologijas valdžios institucijos turėtų 
permąstyti ir perkurti viešuosius procesus, 
supaprastinti procedūras ir sukurti naujus 
komunikacijos bei bendradarbiavimo su 
suinteresuotaisiais subjektais kanalus. 
Duomenimis pagrįstame viešajame 
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sektoriuje duomenys yra ypatingos 
svarbos turtas ir remiami prieigos, 
bendrinimo ir pakartotinio naudojimo 
mechanizmai, kad būtų galima geriau 
priimti sprendimus ir būtų kuriamos 
geresnės ir geriau teikiamos paslaugos. 
Valdžios sektoriaus platformos principas 
turėtų užtikrinti, kad įvairios platformos, 
standartai ir priemonės, skirti integracijai 
ir suderinamumui viešajame sektoriuje 
stiprinti, būtų orientuoti į su viešosiomis 
paslaugomis susijusius naudotojų 
poreikius;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) demokratinis gyvenimas ir 
viešosios paslaugos taip pat labai 
priklausys nuo skaitmeninių technologijų, 
todėl jos turėtų būti visiškai prieinamos 
visiems, kaip aukščiausios klasės 
skaitmeninė aplinka, kuri užtikrina 
paprastas naudoti, veiksmingas ir 
individualiems poreikiams pritaikytas 
paslaugas ir priemones, kurioms taikomi 
aukšti saugumo ir privatumo standartai;

(9) Saugi skaitmeninė infrastruktūra 
gali būti naudinga demokratiniam 
gyvenimui ir viešosioms paslaugoms. 
Todėl ji turėtų būti visapusiškai prieinama 
visiems, paprasta naudoti, veiksminga ir 
individualiems poreikiams pritaikyta 
paslaugoms ir priemonėms, kurioms 
taikomi aukšti saugumo ir privatumo 
standartai. Siekiant pagerinti prieigą prie 
viešųjų ir privačiųjų skaitmeninių 
paslaugų visoje Sąjungoje ir pašalinti 
skaitmenines kliūtis visose valstybėse 
narėse, Europos skaitmeninės tapatybės 
dėklė1a turėtų būti prieinama visiems 
piliečiams ir įmonėms, norintiems ja 
naudotis, kartu laikantis Bendrojo 
duomenų apsaugos reglamento taisyklių;
__________________
1a Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo dėl Europos 
skaitmeninės tapatybės sistemos 
nustatymo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) Nr. 910/2014 
(2021/0136(COD)).
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant darnios, įtraukios ir 
nuolatinės pažangos skaitmeninės 
transformacijos srityje ir skaitmeninių 
tikslų Sąjungoje, būtina visa apimanti, 
tvirta, patikima, lanksti ir skaidri valdymo 
forma, grindžiama glaudžiu Sąjungos 
institucijų, įstaigų bei agentūrų ir valstybių 
narių bendradarbiavimu ir koordinavimu. 
Tinkamas mechanizmas turėtų užtikrinti 
konvergencijos koordinavimą ir politikos ir 
priemonių nuoseklumą bei veiksmingumą 
Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis. 
Todėl būtina nustatyti nuostatas dėl 
stebėsenos ir bendradarbiavimo 
mechanizmo, kuriuo būtų įgyvendinamas 
komunikatas „Skaitmeninės politikos 
kelrodis“;

(11) siekiant darnaus, įtraukaus 
požiūrio į skaitmeninę transformaciją ir 
siekiant skaitmeninių tikslų Sąjungoje, 
būtina visa apimanti, į piliečius ir verslą 
orientuota, tvirta, patikima, lanksti ir 
skaidri valdymo forma, grindžiama 
glaudžiu Sąjungos institucijų, įstaigų bei 
agentūrų ir valstybių narių 
bendradarbiavimu ir koordinavimu. 
Tinkamas mechanizmas turėtų užtikrinti 
konvergencijos koordinavimą, geriausios 
patirties perdavimą, politikos ir priemonių 
nuoseklumą bei veiksmingumą Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, taip pat turėtų 
skatinti išnaudoti atitinkamą Sąjungos ir 
nacionalinių fondų sąveiką bei skirtingų 
Sąjungos iniciatyvų ir programų sąveiką. 
Šiuo tikslu Komisija turėtų parengti 
paprastas ir praktiškas gaires, kad būtų 
galima kuo geriau išnaudoti 
tinkamiausius sąveikos būdus. 
Atsižvelgiant į visa tai, būtina nustatyti 
nuostatas dėl stebėsenos ir 
bendradarbiavimo mechanizmo, kuriuo 
būtų įgyvendinamas komunikatas 
„Skaitmeninės politikos kelrodis“. Sąjunga 
ir valstybės narės turėtų užtikrinti įtraukų 
pilietinės visuomenės ir vartotojų 
organizacijų, neįgaliųjų organizacijų ir 
skaitmeninių teisių atstovų dalyvavimą, 
kad skaitmeninė transformacija būtų 
vienodai naudinga visiems;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) šis mechanizmas turėtų apimti (12) šis mechanizmas turėtų apimti 
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sustiprintą stebėsenos sistemą, kad būtų 
galima nustatyti Sąjungos strateginių 
skaitmeninių pajėgumų spragas. Jis taip pat 
turėtų apimti ataskaitų, be kita ko, 
pažangos siekiant 2030 m. vizijos ir 
atitinkamų skaitmeninių tikslų, taip pat 
bendresnės šiame sprendime nustatytų 
tikslų laikymosi padėties ataskaitų, teikimo 
mechanizmą. Juo turėtų būti nustatoma 
Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimo sistema, siekiant 
numatyti būdus, kaip šalinti trūkumus, ir 
pasiūlyti tikslinių veiksmingų priemonių 
padėčiai ištaisyti;

sustiprintą stebėsenos sistemą, kad būtų 
galima nustatyti Sąjungos strateginių 
skaitmeninių pajėgumų spragas, ypatingą 
dėmesį skiriant pažeidžiamoms grupėms, 
pavyzdžiui, moterims, pagyvenusiems 
žmonėms ir vaikams, kuriems gresia 
socialinė atskirtis. Jis taip pat turėtų apimti 
ataskaitų, be kita ko, pažangos siekiant 
2030 m. vizijos ir atitinkamų skaitmeninių 
tikslų, taip pat bendresnės šiame sprendime 
nustatytų tikslų laikymosi padėties 
ataskaitų, teikimo mechanizmą. Juo turėtų 
būti nustatoma Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimo sistema, siekiant 
numatyti būdus, kaip šalinti trūkumus, ir 
pasiūlyti tikslinių veiksmingų priemonių 
padėčiai ištaisyti;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) visų pirma Komisija turėtų pateikti 
pažangos siekiant skaitmeninių tikslų 
ataskaitą, išsamiai nurodydama Sąjungos 
pažangos lygį, palyginti su projektinėmis 
kiekvieno tikslo trajektorijomis, įvertinti 
pastangas, kurių reikia kiekvienam tikslui 
pasiekti, įskaitant investicijų į 
skaitmeninius pajėgumus trūkumus, ir 
didinti informuotumą apie veiksmus, kurių 
reikia imtis siekiant didinti skaitmeninį 
suverenumą. Ataskaitoje taip pat turėtų 
būti pateiktas atitinkamų reglamentavimo 
pasiūlymų įgyvendinimo ir veiksmų, kurių 
imtasi Sąjungos ir valstybių narių 
lygmenimis, vertinimas;

(15) visų pirma Komisija turėtų pateikti 
ataskaitą apie tai, kaip veiksmingai šio 
sprendimo tikslai buvo integruoti 
planuojant ir plėtojant projektus, ir apie 
visas nustatytas problemas, taip pat 
pažangos siekiant skaitmeninių tikslų 
ataskaitą, išsamiai nurodydama Sąjungos 
pažangos lygį, palyginti su projektinėmis 
kiekvieno tikslo trajektorijomis, įvertinti 
pastangas, kurių reikia kiekvienam tikslui 
pasiekti, įskaitant investicijų į 
skaitmeninius pajėgumus trūkumą, ir 
sunkumus, su kuriais susiduriama 
skaitmeninimo procese, ir didinti 
informuotumą apie veiksmus, kurių reikia 
imtis siekiant didinti skaitmeninį 
suverenumą, kartu išlaikant atvirą 
skaitmeninę rinką. Ataskaitoje taip pat 
turėtų būti pateiktas atitinkamų 
reglamentavimo pasiūlymų įgyvendinimo 
ir veiksmų, kurių imtasi Sąjungos ir 
valstybių narių lygmenimis, vertinimas;
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) kad visiems visuomenės nariams 
būtų užtikrinta sisteminga skaitmeninės 
transformacijos stebėsena ir pažanga, 
Komisija, pasikonsultavusi su 
atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, turėtų įtraukti bent šiuos 
pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius 
(PVRR), susijusius su kiekvienu 
skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės 
indekse (DESI) nustatytu tikslu: 
skaitmeninimo poveikis, aukšto lygio 
ekologinio projektavimo duomenų centrų 
dalis, perdirbamų skaitmeninių 
komponentų dalis, skaitmeniniam 
tvarumui ir inovacijoms skirtų valstybių 
narių biudžetų dalis, viešųjų pirkimų 
pagal tvarumo kriterijus dalis, ryšių 
naudojant sąveikias, tikralaikes teksto 
technologijas dalis, įmonių, naudojančių 
Sąjungos debesijos sprendimus ir 
skaitmeninimo poveikio aplinkai 
vertinimo priemones, dalis, prieinamumas 
ir į negalią orientuoti rodikliai, piliečių, 
reguliariai naudojančių tam tikras 
skaitmenines priemones (pvz., nuotolinę 
sveikatą), dalis, specialistų teikiamų 
paslaugų (PRO-SERV) rodiklis, viešųjų 
paslaugų, kurioms taikomas vienkartinio 
duomenų pateikimo principas, dalis, 
pagal kurią piliečiai ir įmonės tam tikrą 
standartinę informaciją turi pateikti tik 
vieną kartą, ir numatomas skaitmeninimo 
poveikis tikėtinai gyvenimo trukmei. Šie 
PVRR taip pat turėtų būti įtraukti į 
Komisijos ataskaitą „Skaitmeninio 
dešimtmečio pažanga“;

Pakeitimas 20
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Pasiūlymas dėl sprendimo
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) remiantis šia analize, ataskaitoje 
būtų pateikta konkreti rekomenduojama 
politika, priemonės ir veiksmai. 
Ataskaitoje rekomenduodama politiką, 
priemones ar veiksmus, Komisija turėtų 
atsižvelgti į naujausius turimus duomenis, 
prisiimtus bendrus įsipareigojimus, 
valstybių narių nustatytą politiką ir 
priemones, taip pat į pažangą, susijusią su 
ankstesnėse ataskaitose nurodytais 
rekomenduojamais veiksmais, kurių imtasi 
vykdant metinį bendradarbiavimą. Be to, 
Komisija turėtų atsižvelgti į atskirų 
valstybių narių potencialo prisidėti prie 
skaitmeninių tikslų įgyvendinimo 
skirtumus, taip pat į jau įgyvendinamą 
politiką, priemones ir veiksmus, kurie, kaip 
manoma, yra tinkami tikslams pasiekti, net 
jei jų poveikis dar nepasireiškė;

(16) remiantis šia analize, ataskaitoje 
būtų pateikta konkreti rekomenduojama 
politika, priemonės ir veiksmai. 
Ataskaitoje rekomenduodama politiką, 
priemones ar veiksmus, Komisija turėtų 
atsižvelgti į naujausius turimus duomenis, 
prisiimtus bendrus įsipareigojimus, 
valstybių narių nustatytą politiką ir 
priemones, taip pat į pažangą, susijusią su 
ankstesnėse ataskaitose nurodytais 
rekomenduojamais veiksmais, kurių imtasi 
vykdant metinį bendradarbiavimą. Be to, 
Komisija turėtų atsižvelgti į atskirų 
valstybių narių potencialo prisidėti prie 
skaitmeninių tikslų įgyvendinimo 
skirtumus ir į gebėjimą investuoti į 
keturias sritis: skaitmeninius įgūdžius, 
skaitmeninę infrastruktūrą, įmonių ir 
viešųjų paslaugų skaitmenizaciją, taip pat 
į jau įgyvendinamą politiką, priemones ir 
veiksmus, kurie, kaip manoma, yra tinkami 
uždaviniams ir tikslams pasiekti, net jei jų 
poveikis dar nepasireiškė;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) siekdama užtikrinti skaidrumą ir 
visuomenės dalyvavimą, Komisija turėtų 
bendradarbiauti su visais 
suinteresuotaisiais subjektais. Tuo tikslu 
Komisija turėtų glaudžiai bendradarbiauti 
su suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
privačius ir viešuosius subjektus, 
pavyzdžiui, su švietimo ar sveikatos 
priežiūros sektoriaus įstaigomis, kurioms 
taikoma viešoji teisė, ir konsultuotis su jais 
dėl priemonių, skirtų skaitmeninei 
transformacijai Sąjungos lygmeniu 

(29) siekdama užtikrinti skaidrumą ir 
visuomenės dalyvavimą, Komisija turėtų 
bendradarbiauti su visais 
suinteresuotaisiais subjektais. Tuo tikslu 
Komisija turėtų glaudžiai bendradarbiauti 
su suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
privačius ir viešuosius subjektus, 
pavyzdžiui, su švietimo ar sveikatos 
priežiūros sektoriaus įstaigomis, kurioms 
taikoma viešoji teisė, taip pat pilietine 
visuomene ir konsultuotis su jais dėl 
priemonių, skirtų skaitmeninei 
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paspartinti. Suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimas būtų svarbus ir valstybių narių 
lygmeniu, visų pirma priimant jų 
nacionalinius skaitmeninio dešimtmečio 
strateginius veiksmų planus ir jų 
pakeitimus;

transformacijai Sąjungos lygmeniu 
paspartinti. Konsultacijos su 
suinteresuotaisiais subjektais turi būti kuo 
įtraukesnės ir jose turi dalyvauti visos tos 
įstaigos, kurios padeda mergaitėms ir 
moterims mokytis ir siekti karjeros 
skaitmeninėje srityje, siekiant, kad 
įgyvendinant nacionalinius strateginius 
veiksmų planus būtų remiamas kuo 
labiau lyčių atžvilgiu subalansuotas 
požiūris. Suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimas būtų svarbus ir valstybių narių 
lygmeniu, visų pirma priimant jų 
nacionalinius skaitmeninio dešimtmečio 
strateginius veiksmų planus ir jų 
pakeitimus;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis ir veikdama kaip 
daugiašalių projektų koordinatorė, turėtų 
padėti valstybėms narėms nustatyti jų 
interesus daugiašaliuose projektuose, teikti 
rekomendacijas dėl optimalių 
įgyvendinimo mechanizmų pasirinkimo ir 
padėti juos įgyvendinti, taip prisidėdama 
prie kuo platesnio dalyvavimo;

(33) Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis ir veikdama kaip 
daugiašalių projektų koordinatorė, turėtų 
padėti valstybėms narėms nustatyti ir 
koordinuoti jų interesus daugiašaliuose 
projektuose, teikti rekomendacijas dėl 
optimalių įgyvendinimo mechanizmų 
pasirinkimo ir padėti juos įgyvendinti, taip 
prisidėdama prie kuo platesnio 
dalyvavimo;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl sprendimo
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) Komisija, valstybės narės ir kiti 
suinteresuotieji subjektai turėtų užtikrinti 
aukštos kokybės ir nešališkus duomenų 
rinkinius, kad būtų pagerintas algoritmų 
sistemų našumas ir padidintas vartotojų 
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pasitikėjimas bei pritarimas;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
33 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33b) vartotojų pasitikėjimas yra labai 
svarbus formuojant ir įgyvendinant 
politiką, veiksmus ir projektus. Vartotojai 
turėtų būti tinkamai informuojami laiku, 
nešališkai, lengvai įskaitomu, standartiniu 
ir prieinamu būdu;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nustatyti aiškią Sąjungos 
skaitmeninės transformacijos ir 
skaitmeninių tikslų įgyvendinimo kryptį;

a) nustatyti aiškią Sąjungos 
skaitmeninės transformacijos ir 
skaitmeninių tikslų įgyvendinimo kryptį ir 
tikslus;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) struktūrizuoti ir skatinti Sąjungos 
institucijų ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

b) struktūrizuoti ir puoselėti Sąjungos 
institucijų ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrinti Sąjungos stebėsenos ir 
ataskaitų teikimo nuoseklumą, 
palyginamumą ir išsamumą.

c) užtikrinti Sąjungos stebėsenos ir 
ataskaitų teikimo nuoseklumą, skaidrumą, 
veiksmingumą, palyginamumą ir 
išsamumą.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skatinti į žmogų orientuotą, 
įtraukią, saugią ir atvirą skaitmeninę 
aplinką, kurioje naudojant skaitmenines 
technologijas ir teikiant paslaugas gerbiami 
ir stiprinami Sąjungos principai ir vertybės;

a) skatinti į žmogų orientuotą, tvarią, 
įtraukią, prieinamą, skaidrią, lyčių 
požiūriu subalansuotą, saugią ir atvirą 
skaitmeninę aplinką, kurioje naudojant 
skaitmenines technologijas ir teikiant 
paslaugas gerbiami ir stiprinami Sąjungos 
principai, teisės ir vertybės ir kurioje 
skaitmeninė transformacija vienodai 
naudinga visiems visuomenės nariams;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) stiprinti valstybių narių kolektyvinį 
atsparumą ir mažinti skaitmeninę atskirtį, 
visų pirma skatinant visų žmonių 
pagrindinius ir specialiuosius 
skaitmeninius įgūdžius ir našių 
skaitmeninio švietimo ir mokymo sistemų 
kūrimą;

b) stiprinti valstybių narių kolektyvinį 
atsparumą ir mažinti skaitmeninę atskirtį, 
visų pirma skatinant visų žmonių 
pagrindinius ir specialiuosius 
skaitmeninius įgūdžius, ypatingą dėmesį 
skiriant pažeidžiamiausioms grupėms, ir 
skatinant našių skaitmeninio švietimo ir 
mokymo sistemų kūrimą, įskaitant visiems 
prieinamą tęstinį aktyvių darbuotojų 
skaitmeninių įgūdžių ir kitų įgūdžių, 
įgyjamų per neformalųjį mokymąsi, 
ugdymą;
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrinti skaitmeninį suverenumą, 
visų pirma kuriant saugią ir prieinamą 
skaitmeninę infrastruktūrą, galinčią 
apdoroti didžiulius duomenų kiekius, kuri 
leistų vykdyti kitus technologinius 
pokyčius ir padėtų užtikrinti Sąjungos 
pramonės konkurencingumą;

c) užtikrinti skaitmeninį suverenumą, 
visų pirma kuriant saugią ir prieinamą 
skaitmeninę infrastruktūrą, galinčią 
apdoroti didžiulius duomenų kiekius, kuri 
leistų vykdyti kitus technologinius 
pokyčius ir padėtų užtikrinti Sąjungos 
pramonės konkurencingumą, taip pat labai 
mažų įmonių ir MVĮ inovacijas ir 
tvarumą, kartu išlaikant atvirą 
skaitmeninę rinką;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) prisidėti prie bendrosios 
skaitmeninės rinkos našumo augimo, 
klestėjimo ir plėtros, be kita ko, sudarant 
palankesnes sąlygas tarpvalstybinei 
prekybai skaitmeninėmis paslaugomis, ir 
mažinti nesąžiningas prekybos ir 
investicijų kliūtis;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skatinti skaitmeninių pajėgumų 
diegimą ir naudojimą, suteikiant prieigą 
prie skaitmeninių technologijų ir duomenų 
paprastomis ir sąžiningomis sąlygomis, kad 

d) skatinti skaitmeninių pajėgumų 
diegimą ir naudojimą, suteikiant prieigą 
prie skaitmeninių technologijų ir duomenų 
paprastomis, prieinamomis ir sąžiningomis 
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Sąjungos įmonėse, ypač mažosiose ir 
vidutinėse, būtų pasiektas aukštas 
skaitmeninio intensyvumo ir inovacijų 
lygis;

sąlygomis, kartu užtikrinant pagrindinių 
teisių apsaugą, įskaitant saugumą, kad 
Sąjungos įmonėse, ypač mažosiose ir 
vidutinėse, būtų pasiektas aukštas 
skaitmeninio atvirumo, intensyvumo ir 
inovacijų lygis;

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) remti pasaulinio matmens 
reglamentavimo standartų rengimą, kad 
būtų užtikrintos galimybės Sąjungos 
įmonėms, visų pirma MVĮ, sąžiningai 
konkuruoti pasaulinėse vertės grandinėse;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) sukurti kuo tinkamesnes sąlygas 
naujoms ir besiformuojančioms 
technologijoms, pvz., debesijos, paribio, 
kvantinės ir našiosios kompiuterijos, 
plėtoti ir remti jų įsisavinimą Europos 
įmonėse, be kita ko, remiant jų pajėgumus 
jas taikyti;

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) užtikrinti, kad demokratinis 
gyvenimas, viešosios paslaugos, sveikatos 
ir priežiūros paslaugos būtų prieinamos 

e) užtikrinti, kad demokratinis 
gyvenimas, viešosios paslaugos, sveikatos 
ir priežiūros paslaugos būtų prieinamos 
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internetu visiems, visų pirma nepalankioje 
padėtyje esančioms grupėms, įskaitant 
neįgaliuosius, siūlant įtraukias, 
veiksmingas ir individualiems poreikiams 
pritaikytas paslaugas ir priemones, 
atitinkančias aukštus saugumo ir privatumo 
standartus;

internetu, įperkamos ir kokybiškos 
visiems, visų pirma nepalankioje padėtyje 
esančioms grupėms, įskaitant neįgaliuosius 
ir vyresnius nei 74 metų asmenis, siūlant 
įtraukias, veiksmingas, sąveikias ir 
individualiems poreikiams pritaikytas 
paslaugas ir priemones, atitinkančias 
aukštus saugumo ir privatumo standartus. 
Naudojant nuotolinės sveikatos 
priežiūros, mobiliosios sveikatos, 
telemedicinos ir jungliosios priežiūros 
priemones padidinti sveikatos priežiūros 
sektoriaus veiksmingumą, sumažinti 
prevencijos priemonėmis ir sveikatos 
priežiūros priemonėmis išvengiamo 
mirtingumo lygį ir padidinti tikėtiną 
gyvenimo trukmę;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) užtikrinti, kad viešųjų paslaugų 
skaitmeninimas būtų plėtojamas Sąjungos 
kaimo, atokiose ir kalnuotose vietovėse. 
Skatinti taikyti vienkartinio duomenų 
pateikimo principą viešojo 
administravimo srityje, nedarant poveikio 
nacionalinės teisės aktams, 
skaitmeninėms sistemoms ir duomenų 
apsaugai, kartu užtikrinant veiksmingas ir 
lengvai naudojamas viešąsias 
skaitmenines paslaugas;

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) užtikrinti, kad skaitmeninimas ir 
besiformuojančios technologijos, pvz., 
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dirbtinis intelektas, būtų tinkamai 
naudojami siekiant įveikti bendrosios 
rinkos kliūtis ir užtikrinti aukšto lygio 
vartotojų apsaugą;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) užtikrinti, kad skaitmeninė 
infrastruktūra ir technologijos taptų 
tvaresnės, efektyviau naudotų energiją ir 
išteklius, taip pat prisidėtų prie tvarios 
žiedinės ir neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos ir visuomenės kūrimo pagal 
Europos žaliojo kurso nuostatas;

f) užtikrinti, kad skaitmeninė 
infrastruktūra ir technologijos taptų tvarios, 
standartiškai efektyviai naudotų energiją ir 
išteklius, taip pat prisidėtų prie tvarios 
žiedinės ir neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos ir visuomenės kūrimo siekiant 
įgyvendinti Europos žaliojo kurso 
nuostatas ir Sąjungos aplinkos apsaugos 
tikslus ir uždavinius;

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) stiprinti, integruoti ir papildomai 
sujungti švietimo, mokslinių tyrimų ir 
inovacijų ekosistemas, kad būtų 
patenkinti vidaus rinkos poreikiai ir 
paklausa, būtų kaupiami visi inovacijų 
šaltiniai, remiamas startuolių kūrimasis, 
skatinama verslininkystė ir prisidedama 
prie gyvos vidaus rinkos, be kita ko, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų atžvilgiu, 
kūrimo. Remti mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, visų pirma srityse, kuriose 
intensyviai naudojami duomenys;

Pakeitimas 40
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Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) sudaryti palankesnes vienodas 
sąlygas investicijoms į skaitmeninę 
transformaciją visoje Sąjungoje, be kita ko, 
stiprinant Sąjungos ir nacionalinių lėšų 
naudojimo sinergiją ir kuriant nuspėjamus 
reguliavimo metodus;

g) sudaryti palankesnes vienodas 
sąlygas investicijoms į skaitmeninę 
transformaciją visoje Sąjungoje, visų 
pirma labai mažoms įmonėms, MVĮ ir 
kaimo vietovėms, be kita ko, stiprinant 
įvairių Sąjungos iniciatyvų ir programų, 
įskaitant programos „Europos 
horizontas“ bendrąsias įmones, sinergiją, 
Sąjungos ir nacionalinių fondų, taip pat 
privačiųjų ir viešųjų fondų sinergiją, kartu 
skatinant investicijas, kuriomis remiami 
socialiniu ir aplinkosauginiu požiūriu 
naudingi rezultatai, ir kuriant nuspėjamus 
reguliavimo metodus siekiant užtikrinti, 
kad įmonės galėtų gauti finansinę paramą 
skaitmeninei transformacijai;

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) užtikrinti, kad į visą politiką ir 
programas, kurios yra svarbios siekiant 
skaitmeninių tikslų, būtų atsižvelgiama 
koordinuotai ir nuosekliai, kad būtų 
visapusiškai prisidedama prie skaitmeninės 
transformacijos.

h) užtikrinti, kad į visą politiką ir 
programas, kurios yra svarbios siekiant 
skaitmeninių tikslų, būtų atsižvelgiama 
koordinuotai ir nuosekliai, dalyvaujant 
pilietinei visuomenei, kad būtų 
visapusiškai prisidedama prie skaitmeninės 
transformacijos.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) tarpusavio vertinimas – vykdant 8 
straipsnyje nustatytą metinį 

4) tarpusavio vertinimas – vykdant 8 
straipsnyje nustatytą metinį 
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bendradarbiavimą taikomas peržiūros 
mechanizmas, pagal kurį valstybės narės 
gali teikti pastabas dėl tam tikrų konkrečios 
valstybės narės pasiūlytos politikos, 
priemonių ir veiksmų aspektų, visų pirma 
dėl jų tinkamumo prisidėti prie konkrečių 4 
straipsnyje nustatytų skaitmeninių tikslų, ir 
kuris gali padėti keistis gerąja patirtimi;

bendradarbiavimą taikomas peržiūros 
mechanizmas, pagal kurį valstybės narės 
gali teikti pastabas dėl tam tikrų konkrečios 
valstybės narės pasiūlytos politikos, 
priemonių ir veiksmų aspektų, visų pirma 
dėl jų veiksmingumo ir tinkamumo 
prisidėti prie konkrečių 4 straipsnyje 
nustatytų skaitmeninių tikslų, ir kuris gali 
padėti keistis gerąja patirtimi;

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) pagrindiniai arba geresni bendrieji 
įgūdžiai – visi 16–74 m. amžiaus asmenys, 
turintys pagrindinių arba geresnių 
bendrųjų skaitmeninių įgūdžių kiekvienu 
iš šių keturių aspektų: informacijos, ryšių, 
problemų sprendimo ir programinės 
įrangos turiniui kurti.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ne mažiau kaip 80 proc. 16–74 m. 
gyventojų yra įgiję bent pagrindinius 
skaitmeninius įgūdžius;

a) ne mažiau kaip 80 proc. Sąjungos 
piliečių yra įgiję bent pagrindinius ar 
geresnius pagrindinius skaitmeninius 
įgūdžius;

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įdarbinta bent 20 mln. b) nemažiau kaip 20 mln. 
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informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
specialistų, kurių panašus skaičius moterų 
ir vyrų;

kvalifikuotų informacinių ir ryšių 
technologijų (IRT) specialistų, remiant 
moterų galimybes patekti į šią sritį ir 
mažinant lyčių skaitmeninę atskirtį, taip 
pat socialinį ir geografinį atotrūkį;

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) saugi, naši ir tvari skaitmeninė 
infrastruktūra:

2) saugi, naši ir tvari skaitmeninė 
infrastruktūra ir technologijos:

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visi Europos namų ūkiai yra 
gigabitinio tinklo aprėptyje, o visose 
apgyvendintose vietovėse veikia 5G ryšys;

a) visi Europos namų ūkiai yra 
gigabitinio tinklo aprėptyje, o visose 
apgyvendintose vietovėse, įskaitant 
atokias ir kaimo vietoves, veikia 5G ryšys; 

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 2 punkto a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) sudaryti sąlygas plėtoti 6G 
paslaugas ir technologijas ir stiprinti 
atitinkamus mokslinių tyrimų ir inovacijų 
pajėgumus;

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 2 punkto d a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) iki 2030 m. Sąjungoje įdiegia 
konkurencingą ir tvarią duomenų 
debesijos infrastruktūrą, kurioje taikomi 
aukšti saugumo ir privatumo standartai ir 
laikomasi Sąjungos duomenų apsaugos 
taisyklių, siekiant remti Sąjungos 
skaitmeninį suverenumą;

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bent 75 proc. Sąjungos įmonių 
naudojasi:

a) bent 75 proc. atitinkamų Sąjungos 
įmonių naudojasi:

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) viešųjų paslaugų skaitmenizacija: 4) tvari viešųjų paslaugų 
skaitmenizacija:

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 100 proc. pagrindinių viešųjų 
paslaugų Sąjungos piliečiams ir įmonėms 
yra prieinamos internetu;

a) 100 proc. pagrindinių viešųjų 
paslaugų Sąjungos piliečiams ir įmonėms 
yra prieinamos internetu, taikant aukštus 
saugumo ir privatumo standartus;

Pakeitimas 53
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Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Komisija stebi Sąjungos pažangą 
įgyvendinant 2 ir 4 straipsniuose nustatytus 
uždavinius ir skaitmeninius tikslus. Šiuo 
tikslu Komisija remiasi skaitmeninės 
ekonomikos ir visuomenės indeksu ir šio 
sprendimo tikslais pagal 25 straipsnio 2 
dalį įgyvendinimo akte nustato kiekvieno 
skaitmeninio tikslo pagrindinius veiklos 
rezultatų rodiklius (PVRR).

(1) Komisija stebi Sąjungos pažangą 
įgyvendinant 2 ir 4 straipsniuose nustatytus 
visus uždavinius ir skaitmeninius tikslus. 
Šiuo tikslu Komisija remiasi skaitmeninės 
ekonomikos ir visuomenės indeksu ir 
pasikonsultavusi su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais šio 
sprendimo tikslais pagal 25 straipsnio 2 
dalį įgyvendinimo akte, priimtame ne 
vėliau kaip iki 2023 m. birželio 30 d. 
nustato kiekvieno skaitmeninio tikslo į 
rezultatus ir į poveikį orientuotus 
pagrindinius veiklos poveikį rodiklius. 
Pagrindinės veiklos rodikliuose 
rodikliuose turi būti nurodyti bent šie 
rodikliai:

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalies 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) skaitmeninimo poveikis piliečių 
skaitymo, matematikos ir gamtos mokslų 
įgūdžiams ir piliečių, dalyvaujančių 
mokymuose, kuriais siekiama gerinti jų 
skaitmeninius įgūdžius, žinias apie savo 
skaitmenines teises ir galimybes naudotis 
skaitmeninėmis teisėmis, žiniasklaidos 
priemonių naudojimo raštingumą, 
dezinformaciją ir savo asmens duomenų 
kontrolę, suskirstytiems pagal amžiaus 
grupes, dalis;

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalies 2 punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) duomenų centrų, kuriuose taikomi 
aukšti ekologinio projektavimo standartai 
ir tokios technologijos kaip savaiminis 
aušinimas ir atšaldymas arba pagamintos 
šilumos optimizuotas pritaikymas 
pakartotiniam naudojimui, dalis;

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalies 3 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) gyvavimo ciklo pabaigoje surinktų 
ir perdirbtų skaitmeninių prietaisų ir 
infrastruktūros komponentų dalis;

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalies 4 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) valstybės narės metinio 
skaitmeninio biudžeto, skirto tvariam 
skaitmeninių technologijų taikymui ir 
tvarių technologijų inovacijoms, laikantis 
Sąjungos aplinkosaugos tikslų, procentinė 
dalis;

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalies 5 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) viešųjų pirkimų, kuriuose nustatyti 
privalomi tvarumo kriterijai ir tikslai, 
kuriais pirmenybė teikiama atvirajam 
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šaltiniui ir kurie apima sąveikius 
sprendimus, dalis;

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalies 6 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) Sąjungos piliečių, kurie naudojasi 
įvairiapusiu ryšiu realiuoju laiku ir teksto 
realiuoju laiku technologijomis kaip 
pagrindinėmis elektroninių ryšių 
paslaugomis, dalis;

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalies 7 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) įmonių, kurios naudojasi Europos 
debesijos sprendimais, kad sustiprintų 
Europos skaitmeninį suverenumą, dalis;

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalies 8 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) atitinkamų įmonių, kuriose 
naudojama prieinama ir įperkama 
skaitmeninio naudojimo poveikio aplinkai 
vertinimo priemonė pagal standartizuotą 
Sąjungos lygmens įvairių kriterijų 
gyvavimo ciklo vertinimo metodiką, dalis;

Pakeitimas 62
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Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalies 9 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) visiems, įskaitant neįgaliuosius, 
prieinamų paslaugų ir produktų dalis;

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalies 10 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) piliečių, reguliariai 
besinaudojančių tokiomis paslaugomis, 
pvz., nuotolinė sveikata, nuotolinė 
medicina, mobilioji sveikatos priežiūra ir 
susijusi priežiūra, dalis;

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalies 11 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) PRO-SERV (profesinių paslaugų 
nacionalinio reguliavimo ribojimo 
Europos Sąjungoje rodiklis) rodiklis;

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalies 12 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) viešųjų paslaugų, kurioms 
taikomas vienkartinio duomenų pateikimo 
principas, dalis;

Pakeitimas 66



RR\1256602LT.docx 129/169 PE719.734v02-00

LT

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalies 13 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) numatomas skaitmeninimo 
poveikis piliečių tikėtinai gyvenimo 
trukmei ir standartizuotams prevencijos 
priemonėmis ir sveikatos priežiūros 
priemonėmis išvengiamam mirtingumo 
lygiui;

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Iki 2023 m. birželio 30 d. Komisija 
priima deleguotąjį aktą dėl pagal šį 
sprendimą valstybių narių teikiamų 
duomenų datų, formato ir kokybės.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Valstybės narės laiku pateikia 
Komisijai būtiną statistinę informaciją ir 
duomenis, reikalingus veiksmingai 
skaitmeninės transformacijos stebėsenai ir 
4 straipsnyje nustatytų skaitmeninių tikslų 
pasiekimo lygiui nustatyti. Tai apima 
atitinkamą informaciją apie spektro 
prieinamumą ir galimybes juo naudotis. Jei 
atitinkamų valstybių narių statistinių 
duomenų dar nėra, Komisija, 
pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, 
gali taikyti alternatyvią duomenų rinkimo 
metodiką, pavyzdžiui, tyrimus arba 
tiesioginį duomenų rinkimą iš valstybių 

(2) Valstybės narės laiku pateikia 
Komisijai būtiną statistinę informaciją ir 
duomenis, reikalingus veiksmingai 
skaitmeninės transformacijos stebėsenai ir 
4 straipsnyje nustatytų skaitmeninių tikslų 
bei 2 straipsnyje nustatytų tikslų 
pasiekimo lygiui nustatyti. Tai apima 
atitinkamą informaciją apie spektro 
prieinamumą ir galimybes juo naudotis. Jei 
atitinkamų valstybių narių statistinių 
duomenų dar nėra, Komisija, 
pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, 
gali taikyti alternatyvią duomenų rinkimo 
metodiką, pavyzdžiui, tyrimus arba 
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narių. Tokios alternatyvios duomenų 
rinkimo metodikos naudojimas neturi 
poveikio Eurostato užduotims, nustatytoms 
Komisijos sprendime 2012/504/ES47.

tiesioginį duomenų rinkimą iš valstybių 
narių. Tokios alternatyvios duomenų 
rinkimo metodikos naudojimas neturi 
poveikio Eurostato užduotims, nustatytoms 
Komisijos sprendime 2012/504/ES47.

__________________ __________________
47 2012 m. rugsėjo 17 d. Komisijos 
sprendimas 2012/504/ES dėl Eurostato 
(OL L 251, 2012 9 18, p. 49).

47 2012 m. rugsėjo 17 d. Komisijos 
sprendimas 2012/504/ES dėl Eurostato 
(OL L 251, 2012 9 18, p. 49).

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, nustato Sąjungos lygmens 
projektines kiekvieno iš skaitmeninių tikslų 
pasiekimo trajektorijas, kuriomis būtų 
remiamasi vykdant stebėseną ir rengiant 
nacionalinius skaitmeninio dešimtmečio 
strateginius veiksmų planus. Prireikus, 
atsižvelgdama į techninius, ekonominius ar 
visuomeninius pokyčius, Komisija 
atnaujina vieną ar daugiau šių projektinių 
trajektorijų.

(3) Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, nustato Sąjungos lygmens 
projektines kiekvieno iš skaitmeninių tikslų 
pasiekimo trajektorijas, kuriomis būtų 
remiamasi vykdant stebėseną ir rengiant 
nacionalinius skaitmeninio dešimtmečio 
strateginius veiksmų planus. Prireikus, 
atsižvelgdama į techninius, ekonominius ar 
visuomeninius pokyčius, Komisija 
atitinkamai atnaujina šias projektines 
trajektorijas.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Valstybės narės laiku pateikia 
Komisijai informaciją, reikalingą 
veiksmingai pažangos, padarytos 
įgyvendinant [įrašyti oficialaus pareiškimo 
pavadinimą] įtvirtintus principus, 
stebėsenai.

(4) Valstybės narės laiku pateikia 
Komisijai informaciją, reikalingą 
veiksmingai pažangos, padarytos 
įgyvendinant [įrašyti oficialaus pareiškimo 
pavadinimą] patvirtintus skaitmeninius 
principus, stebėsenai.
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Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Komisija kasmet teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
„Skaitmeninio dešimtmečio pažanga“. Ši 
ataskaita yra išsami Komisijos ataskaita 
apie Sąjungos skaitmeninės 
transformacijos pažangą ir joje pateikiamas 
skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės 
indeksas.

(1) Komisija kasmet teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
„Skaitmeninio dešimtmečio pažanga“. Ši 
ataskaita yra išsami Komisijos ataskaita 
apie Sąjungos skaitmeninės 
transformacijos pažangą ir joje pateikiamas 
skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės 
indeksas bei kiekvieno skaitmeninio tikslo 
lyginamojo indekso PVRR pagal šio 
sprendimo 5 straipsnio 1 dalį. Pirmoji 
ataskaita pateikiama ne vėliau kaip po 18 
mėnesių nuo šio sprendimo įsigaliojimo.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Skaitmeninio dešimtmečio 
pažangos ataskaitoje Komisija pateikia 
Sąjungos skaitmeninės transformacijos 
pažangos vertinimą pagal 4 straipsnyje 
nustatytus skaitmeninius tikslus, taip pat 
kaip laikomasi 2 straipsnyje nurodytų 
bendrųjų tikslų ir [įrašyti oficialaus 
pareiškimo pavadinimą] įtvirtintų principų. 
Padarytos pažangos vertinimas visų pirma 
grindžiamas DESI analize ir pagrindiniais 
veiklos rezultatų rodikliais, palyginti su 
Sąjungos lygmens ir, jei reikia, su 
nacionalinėmis projektinėmis 
trajektorijomis, taip pat, kai tinkama, 
daugiašalių projektų kūrimo ir 
įgyvendinimo pažanga.

(2) Skaitmeninio dešimtmečio 
pažangos ataskaitoje Komisija pateikia 
Sąjungos skaitmeninės transformacijos 
pažangos vertinimą pagal 4 straipsnyje 
nustatytus skaitmeninius tikslus, taip pat 
kaip laikomasi 2 straipsnyje nurodytų 
bendrųjų tikslų ir [įrašyti oficialaus 
pareiškimo pavadinimą] patvirtintų 
skaitmeninių principų. Padarytos pažangos 
vertinimas visų pirma grindžiamas DESI 
analize ir pagrindiniais veiklos rezultatų 
rodikliais, palyginti su Sąjungos lygmens 
ir, jei reikia, su nacionalinėmis 
projektinėmis trajektorijomis, taip pat, kai 
tinkama, daugiašalių projektų kūrimo ir 
įgyvendinimo pažanga.

Pakeitimas 73
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Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Ataskaitoje „Skaitmeninio 
dešimtmečio pažanga“ Komisija gali 
rekomenduoti valstybėms narėms politiką, 
priemones ar veiksmus, kurių jos turi imtis 
tose srityse, kuriose pažanga buvo 
nepakankama 4 straipsnyje nustatytiems 
skaitmeniniams tikslams pasiekti arba 
kuriose, remiantis skaitmeninio 
dešimtmečio pažangos ataskaitos 
rezultatais, nustatyta didelių spragų ir 
trūkumų. Ta rekomenduojama politika, 
priemonės ar veiksmai visų pirma gali būti 
susiję su:

(3) Ataskaitoje „Skaitmeninio 
dešimtmečio pažanga“ Komisija gali 
rekomenduoti valstybėms narėms politiką, 
priemones ar veiksmus, kurių jos turi imtis 
tose srityse, kuriose pažanga buvo 
nepakankama 4 straipsnyje nustatytiems 
skaitmeniniams tikslams pasiekti, kuriose 
nebuvo laikomasi 2 straipsnyje nustatytų 
tikslų arba kuriose, remiantis skaitmeninio 
dešimtmečio pažangos ataskaitos 
rezultatais, nustatyta didelių spragų, 
sunkumų ir trūkumų. Ta rekomenduojama 
politika, priemonės ar veiksmai visų pirma 
yra susiję su:

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Ataskaitoje taip pat gali būti 
įvertintas bet kokios papildomos politikos, 
priemonių ar veiksmų, kurių gali prireikti 
Sąjungos lygmeniu, poreikis.

(6) Ataskaitoje taip pat įvertinamas bet 
kokios papildomos politikos, priemonių ar 
veiksmų, kurių gali prireikti Sąjungos 
lygmeniu, poreikis.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) a punkte nurodyta politika, 
priemonės ir veiksmai yra susiję su šio 
sprendimo uždavinių ir skaitmeninių tikslų 
įgyvendinimu, kuriems nacionalinių 
skaitmeninio dešimtmečio strateginių 
veiksmų planų pateikimo arba tų veiksmų 
planų patikslinimo dieną taikoma viena ar 

(3) a punkte nurodyta politika, 
priemonės ir veiksmai yra susiję su šio 
sprendimo uždavinių ir skaitmeninių tikslų 
įgyvendinimu, kuriems nacionalinių 
skaitmeninio dešimtmečio strateginių 
veiksmų planų pateikimo arba tų veiksmų 
planų patikslinimo dieną taikomos visos iš 
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daugiau iš toliau nurodytų aplinkybių: toliau nurodytų aplinkybių:

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Valstybės narės pateikia bendrą 
investicijų, kurių, kaip nustatyta jų 
nacionaliniuose skaitmeninio dešimtmečio 
strateginiuose veiksmų planuose, reikia 
siekiant uždavinių ir skaitmeninių tikslų, 
apžvalgą, taip pat bendrą tų investicijų 
šaltinių aprašymą, įskaitant tam tikrais 
atvejais planuojamą Sąjungos programų ir 
priemonių naudojimą. Nacionaliniuose 
skaitmeninio dešimtmečio strateginiuose 
veiksmų planuose gali būti pateikti 
pasiūlymai dėl daugiašalių projektų.

(4) Valstybės narės pateikia bendrą 
investicijų, kurių, kaip nustatyta jų 
nacionaliniuose skaitmeninio dešimtmečio 
strateginiuose veiksmų planuose, reikia 
siekiant uždavinių ir skaitmeninių tikslų, 
apžvalgą, taip pat bendrą tų investicijų 
šaltinių aprašymą, įskaitant tam tikrais 
atvejais planuojamą Sąjungos programų ir 
priemonių naudojimą. Nacionaliniuose 
skaitmeninio dešimtmečio strateginiuose 
veiksmų planuose pateikiami pasiūlymai 
dėl daugiašalių projektų, kuriais siekiama 
puoselėti tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Valstybės narės užtikrina, kad jų 
nacionaliniuose skaitmeninio dešimtmečio 
strateginiuose veiksmų planuose būtų 
atsižvelgiama į naujausias konkrečiai šaliai 
skirtas rekomendacijas, pateiktas per 
Europos semestrą. Koreguojant 
nacionalinius skaitmeninio dešimtmečio 
strateginius veiksmų planus atsižvelgiama į 
6 straipsnio 3 dalyje rekomenduojamą 
politiką, priemones ir veiksmus bei pagal 9 
straipsnį priimtas rekomendacijas.

(5) Valstybės narės užtikrina, kad jų 
nacionaliniuose skaitmeninio dešimtmečio 
strateginiuose veiksmų planuose būtų 
atsižvelgiama į naujausias konkrečiai šaliai 
skirtas rekomendacijas, pateiktas per 
Europos semestrą, ir įnešančius savo 
indėlį į kitą Europos semestro ciklą. 
Koreguojant nacionalinius skaitmeninio 
dešimtmečio strateginius veiksmų planus 
atsižvelgiama į 6 straipsnio 3 dalyje 
rekomenduojamą politiką, priemones ir 
veiksmus bei pagal 9 straipsnį priimtas 
rekomendacijas.
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Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Komisija teikia valstybėms narėms 
gaires ir paramą rengiant nacionalinius 
skaitmeninio dešimtmečio strateginius 
veiksmų planus, be kita ko, kaip 
nacionaliniu lygmeniu, jei įmanoma, 
nustatyti tinkamas projektines trajektorijas, 
kuriomis būtų galima veiksmingai prisidėti 
prie Sąjungos lygmens projektinių 
trajektorijų įgyvendinimo.

(6) Komisija teikia valstybėms narėms 
tyrimą apie geriausius praktikos 
pavyzdžius, tendencijas Sąjungoje ir už 
jos ribų, gaires ir paramą rengiant 
nacionalinius skaitmeninio dešimtmečio 
strateginius veiksmų planus, be kita ko, 
kaip nacionaliniu lygmeniu, jei įmanoma, 
nustatyti tinkamas projektines trajektorijas, 
kuriomis būtų galima veiksmingai prisidėti 
prie Sąjungos lygmens projektinių 
trajektorijų įgyvendinimo.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Komisija nepagrįstai nedelsdama 
viešai paskelbia Komisijos interneto 
svetainėje visus pagal 7 straipsnį 
parengtus dokumentus.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Valstybės narės ir Komisija 
glaudžiai bendradarbiauja siekdamos 
nustatyti būdus, kaip šalinti trūkumus tose 
srityse, kuriose pažanga buvo 
nepakankama siekiant vieno ar daugiau 4 
straipsnyje nustatytų skaitmeninių tikslų 
arba kuriose, remiantis skaitmeninio 
dešimtmečio pažangos ataskaitos 

(1) Valstybės narės ir Komisija 
glaudžiai bendradarbiauja siekdamos 
nustatyti būdus, kaip šalinti trūkumus tose 
srityse, kuriose pažanga buvo 
nepakankama siekiant vieno ar daugiau 4 
straipsnyje nustatytų skaitmeninių tikslų, 2 
straipsnyje nustatytų tikslų arba kuriose, 
remiantis skaitmeninio dešimtmečio 
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rezultatais, nustatyta didelių spragų ir 
trūkumų. Šioje analizėje visų pirma 
atsižvelgiama į skirtingus valstybių narių 
pajėgumus prisidėti prie kai kurių 
skaitmeninių tikslų įgyvendinimo ir į 
riziką, kad vėlavimas įgyvendinant tam 
tikrus skaitmeninius tikslus gali turėti 
neigiamą poveikį kitų skaitmeninių tikslų 
įgyvendinimui.

pažangos ataskaitos rezultatais, nustatyta 
didelių spragų, sunkumų ir trūkumų.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Komisija ir valstybės narės, 
laikydamosi taikytinų Sąjungos ir 
nacionalinės teisės aktų, sukuria 
proporcingas priemones ir mechanizmus, 
skirtus algoritmų kintančiam pobūdžiui 
spręsti, kai tokio algoritmo rezultatas 
pažeidžia Sąjungos ar nacionalinę teisę, ir 
užtikrina tinkamas, deramas ir nuolatines 
reguliavimo peržiūras.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Per penkis mėnesius nuo 
skaitmeninio dešimtmečio pažangos 
ataskaitos paskelbimo atitinkamos 
valstybės narės pateikia Komisijai savo 
nacionalinių skaitmeninio dešimtmečio 
strateginių veiksmų planų pakeitimus, 
kuriuos sudaro politika, priemonės ir 
veiksmai, kurių jos ketina imtis, įskaitant, 
jei reikia, pasiūlymus dėl daugiašalių 
projektų, siekiant skatinti pažangą tose 
srityse, kurios yra susijusios su 4 
straipsnyje nustatytais skaitmeniniais 

(3) Per penkis mėnesius nuo 
skaitmeninio dešimtmečio pažangos 
ataskaitos paskelbimo atitinkamos 
valstybės narės pateikia Komisijai savo 
nacionalinių skaitmeninio dešimtmečio 
strateginių veiksmų planų pakeitimus, 
kuriuos sudaro politika, priemonės ir 
veiksmai, kurių jos ketina imtis, įskaitant, 
jei reikia, pasiūlymus dėl daugiašalių 
projektų, siekiant skatinti pažangą tose 
srityse, kurios yra susijusios su 4 
straipsnyje nustatytais skaitmeniniais 
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tikslais, ir įgyvendinti 2 straipsnyje 
nustatytus tikslus. Jei valstybė narė mano, 
kad nereikia imtis jokių veiksmų ir kad jos 
nacionalinio skaitmeninio dešimtmečio 
strateginio veiksmų plano atnaujinti 
nereikia, ji raštu pateikia savo motyvus.

tikslais, ir įgyvendinti 2 straipsnyje 
nustatytus tikslus.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Jei valstybė narė mano, kad 
nereikia imtis jokių veiksmų ir kad jos 
nacionalinio skaitmeninio dešimtmečio 
strateginio veiksmų plano atnaujinti 
nereikia, ji raštu Komisijai pateikia savo 
motyvus ir viešai juos paskelbia.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Bet kuriuo metinio 
bendradarbiavimo metu Komisija ir viena 
ar daugiau valstybių narių gali prisiimti 
bendrus įsipareigojimus, konsultuotis su 
kitomis valstybėmis narėmis dėl politikos, 
priemonių ar veiksmų arba rengti 
daugiašalius projektus, kaip numatyta 12 
straipsnyje. Komisija arba politiką, 
priemonę ar veiksmą pasiūliusi valstybė 
narė taip pat gali prašyti pradėti tarpusavio 
vertinimo procesą dėl konkrečių tos 
politikos, priemonės ar veiksmo aspektų, 
visų pirma dėl jų tinkamumo prisidėti prie 
konkretaus skaitmeninio tikslo 
įgyvendinimo. Tarpusavio vertinimo 
proceso rezultatai gali būti įtraukti į kitą 
ataskaitą „Skaitmeninio dešimtmečio 
pažanga“.

(4) Bet kuriuo metinio 
bendradarbiavimo metu Komisija ir viena 
ar daugiau valstybių narių gali prisiimti 
bendrus įsipareigojimus, konsultuotis su 
kitomis valstybėmis narėmis dėl politikos, 
priemonių ar veiksmų arba rengti 
daugiašalius projektus, kaip numatyta 12 
straipsnyje. Komisija arba politiką, 
priemonę ar veiksmą pasiūliusi valstybė 
narė taip pat gali prašyti pradėti tarpusavio 
vertinimo procesą dėl konkrečių tos 
politikos, priemonės ar veiksmo aspektų, 
visų pirma dėl jų tinkamumo prisidėti prie 
konkretaus skaitmeninio tikslo 
įgyvendinimo. Tarpusavio vertinimo 
proceso rezultatai įtraukiami į kitą 
ataskaitą „Skaitmeninio dešimtmečio 
pažanga“.
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Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Be to, jei Komisija padaro išvadą, 
kad nacionalinės priemonės yra 
nepakankamos ir kelia pavojų, kad šiame 
sprendime nustatyti uždaviniai ir 
skaitmeniniai tikslai nebus pasiekti laiku, ji 
gali pasiūlyti atitinkamas priemones ir 
pasinaudoti Sutartyse numatytais 
įgaliojimais, kad užtikrintų bendrą tų 
uždavinių ir tikslų pasiekimą.

(4) Be to, jei Komisija padaro išvadą, 
kad nacionalinės priemonės yra 
nepakankamos ir kelia pavojų, kad šiame 
sprendime nustatyti uždaviniai ir 
skaitmeniniai tikslai nebus pasiekti laiku, ji 
pasiūlo atitinkamas priemones ir 
pasinaudoti Sutartyse numatytais 
įgaliojimais, kad užtikrintų bendrą tų 
uždavinių ir tikslų pasiekimą.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Jei valstybė narė kelerius metus 
nuolat nukrypsta nuo projektinės 
nacionalinės trajektorijos arba neketina 
imtis taisomųjų veiksmų remdamasi 
ankstesne Komisijos rekomendacija, 
Komisija gali pradėti tikslinį dialogą su 
atitinkama valstybe nare ir apie tai 
informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą.

(5) Jei valstybė narė kelerius metus 
nuolat nukrypsta nuo projektinės 
nacionalinės trajektorijos arba neketina 
imtis taisomųjų veiksmų remdamasi 
ankstesne Komisijos rekomendacija, 
Komisija pradeda tikslinį dialogą su 
atitinkama valstybe nare ir apie tai 
informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Atitinkamos valstybės narės ar 
Komisija, siekdamos įgyvendinti šiame 
sprendime nustatytus įpareigojimus ir 
užduotis, gali paprašyti pradėti tarpusavio 
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vertinimą.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Komisija glaudžiai bendradarbiauja 
su privačiais ir viešaisiais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
socialinius partnerius, kad surinktų 
informaciją ir parengtų rekomenduojamą 
politiką, priemones ir veiksmus šio 
sprendimo įgyvendinimo tikslais.

(1) Komisija skaidriu būdu glaudžiai 
bendradarbiauja su Sąjungos ir 
tarptautiniais privačiais ir viešaisiais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
socialinius ir pilietinės visuomenės 
partnerius, kad surinktų informaciją ir 
parengtų rekomenduojamą politiką, 
priemones ir veiksmus šio sprendimo 
įgyvendinimo tikslais.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Bendrasis daugiašalių projektų 
tikslas – palengvinti skaitmeninių tikslų 
įgyvendinimą.

(1) Bendrasis daugiašalių projektų 
tikslas – palengvinti skaitmeninių tikslų 
įgyvendinimą, kartu užtikrinant, kad būtų 
pasiekti 2 straipsnyje aprašyti tikslai.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) stiprinti Sąjungos technologinę 
kompetenciją ir pramonės 
konkurencingumą ypatingos svarbos 
technologijų, skaitmeninių produktų, 
paslaugų ir infrastruktūrų, kurie yra būtini 
ekonomikos atsigavimui ir klestėjimui, 
piliečių saugumui ir saugai, srityje;

b) stiprinti Sąjungos technologinę 
kompetenciją ir pramonės 
konkurencingumą ypatingos svarbos 
technologijų, skaitmeninių produktų, 
paslaugų ir infrastruktūrų, kurie yra būtini 
ekonomikos atsigavimui ir klestėjimui, 
piliečių ekonominei gerovei, augimui, 
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saugumui ir saugai, srityje; 

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) stiprinti bendrosios skaitmeninės 
rinkos veikimą ir jos konkurencingumą 
sudarant palankesnes sąlygas 
tarpvalstybinei veiklai ir šalinant 
nepagrįstas prekybos kliūtis;

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 2 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) skatinti mokymo ir profesinį 
požiūrį, skirtą vystyti skaitmeninius 
įgūdžius, kurie yra būtini siekiant gauti 
kokybiškesnes darbo vietas ir sėkmingą 
karjerą ir propaguoti aktyvesnį moterų ir 
mergaičių dalyvavimą skaitmeninėje 
srityje;

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visuose daugiašaliuose projektuose 
skelbiami konkretūs jų tikslai, įskaitant jų 
įgyvendinimui taikomus pamatuojamus 
rodiklius;

Pakeitimas 94
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Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Komisija gali priimti 
rekomendaciją sukurti daugiašalį projektą 
arba pakviesti valstybę narę dalyvauti 
daugiašaliame projekte, atitinkančiame 1–3 
dalių reikalavimus, atsižvelgdama į 
pažangą, padarytą įgyvendinant 
nacionalinius skaitmeninio dešimtmečio 
strateginius veiksmų planus, ir į tai, kaip 
laikomasi Komisijos rekomenduojamų 
veiksmų. Komisija ir valstybės narės taip 
pat gali prisiimti bendrą įsipareigojimą 
sukurti daugiašalį projektą arba prie jo 
prisijungti.

(5) Komisija gali priimti 
rekomendaciją sukurti daugiašalį projektą 
arba pakviesti valstybę narę dalyvauti 
daugiašaliame projekte, atitinkančiame 1–3 
dalių reikalavimus, atsižvelgdama į 
pažangą, padarytą įgyvendinant 
nacionalinius skaitmeninio dešimtmečio 
strateginius veiksmų planus, tikslus ir taip 
pat į tai, kaip laikomasi Komisijos 
rekomenduojamų veiksmų. Komisija ir 
valstybės narės taip pat gali prisiimti 
bendrą įsipareigojimą sukurti daugiašalį 
projektą arba prie jo prisijungti.

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendrosios įmonės; a) bendrosios įmonės, visų pirma 
Pažangiųjų tinklų ir paslaugų bendroji 
įmonė, Bazinių skaitmeninių technologijų 
bendroji įmonė ir Našiosios kompiuterijos 
bendroji įmonė; 

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 straipsnio 4 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) bet koks kitas tinkamas 
įgyvendinimo mechanizmas.

g) bet koks kitas tinkamas 
įgyvendinimo mechanizmas, 
konsultuojantis su Komisija pagal 14 
straipsnį.

Pakeitimas 97
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Pasiūlymas dėl sprendimo
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Komisija taip pat gali savo 
iniciatyva pasiūlyti dalyvaujančioms 
valstybėms narėms koordinuoti daugiašalį 
projektą pagal 2 ir 3 dalyse aprašytus 
etapus.

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Sprendimas, kuriuo įsteigiamas 
ESIK, skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

(5) Sprendimas, kuriuo įsteigiamas 
ESIK, skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. Komisija laiku 
paskelbia ir atnaujina ESIK registrą.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl sprendimo
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Komisija dalyvauja narių 
asamblėjos svarstymuose be balsavimo 
teisės. Tačiau, kai centralizuotai valdoma 
Sąjungos programa finansiškai prisideda 
prie daugiašalio projekto, Komisija turi 
veto teisę asamblėjos sprendimams.

(2) Komisija dalyvauja narių 
asamblėjos svarstymuose be balsavimo 
teisės. Tačiau, kai centralizuotai valdoma 
Sąjungos programa finansiškai prisideda 
prie daugiašalio projekto, Komisija turi 
veto teisę asamblėjos sprendimams. 
Asamblėjos sprendimai, įskaitant 
balsavimų rezultatus ir konkretų 
kiekvienos narės balsavimą dėl 
sprendimo, paskelbiami viešai per 15 
dienų nuo jų priėmimo.

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl sprendimo
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19 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) infrastruktūros, intelektinės 
nuosavybės ir kito turto nuosavybės 
taisyklės, jei taikytina.

f) infrastruktūros, intelektinės 
nuosavybės, pelno ir kito turto nuosavybės 
taisyklės, jei taikytina.

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) Europos skaitmeninių inovacijų 
centrai;

i) Europos skaitmeninių mokslinių 
tyrimų ir inovacijų centrai;
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KULTŪROS IR ŠVIETIMO KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma 2030 m. 
politikos programa „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“
(COM(2021)0574 – C9-0359/2021 – 2021/0293(COD))

Nuomonės referentė: Sabine Verheyen

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2021 m. rugsėjo 15 d. Europos Komisija paskelbė pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, kuriuo nustatoma 2030 m. politikos programa „Kelias į skaitmeninį 
dešimtmetį“, kurioje nustatoma valdymo sistema, kad iki 2030 m. būtų pasiekti Sąjungos 
skaitmeniniai tikslai. Pasiūlymas apima keturias pagrindines sritis: 1) skaitmeninius įgūdžius, 
2) skaitmeninę infrastruktūrą, 3) įmonių skaitmenizaciją ir 4) viešųjų paslaugų skaitmenizaciją.

Apskritai nuomonės referentė palankiai vertina pasiūlymą, tačiau norėtų pasiūlyti keletą 
pakeitimų, kad būtų paaiškintos tam tikros su skaitmeniniais įgūdžiais susijusios nuostatos. 

Konkrečiau, nuomonės referentė pabrėžia, kad švietimas ir mokymas yra labai svarbūs 
skaitmeninės transformacijos ir gyventojų skaitmeninių įgūdžių požiūriu. Atsižvelgdama į tai, 
nuomonės referentė siūlo pakeitimus, kuriais siekiama paaiškinti pagrindinių ir aukšto lygio 
skaitmeninių įgūdžių apibrėžtis ir kurie atitinka Skaitmeninio švietimo veiksmų planą ir 
UNESCO apibrėžtis. Be to, nuomonės referentė mano, kad siūlomi skaitmeninių įgūdžių tikslai 
turėtų būti išlaikyti, nustatant tarpinį tikslą, kurį reikėtų pasiekti iki 2025 m., ir ypatingą dėmesį 
skiriant mokytojų skaitmeniniams įgūdžiams. 

Galiausiai nuomonės referentė labai pabrėžia būtinybę kurti sinergiją su esamomis mokslinių 
tyrimų ir švietimo srities programomis ir iniciatyvomis, remti mokyklų gigabitinį junglumą ir 
junglumą mokyklose (pvz., susijusį su prieiga prie interneto ir skaitmenine įranga) ir 
užtikrinti, kad daugiašaliai projektai turėtų aiškią Europos pridėtinę vertę.

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) kaip nurodyta 2022 m. sausio 26 d. 
Komisijos komunikate „Europos 
deklaracijos dėl skaitmeninio dešimtmečio 
skaitmeninių teisių ir principų 
parengimas“, skaitmeninis dešimtmetis 
visų pirma turėtų būti naudingas 
žmonėms ir užtikrinti, kad jų pagrindinės 
teisės ir laisvės vienodai galiotų tiek 
realiame gyvenime, tiek internete. 
Siekiant įgyvendinti šias teises yra ypač 
svarbu apsaugoti ir skatinti laisvą ir 
pliuralistinę žiniasklaidą ir prieigą prie 
tikslios informacijos internete. Šiomis 
aplinkybėmis Komisija ir valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad skaitmeninė 
transformacija Sąjungoje vyktų 
vadovaujantis tomis teisėmis ir principais, 
taip pat užtikrinant, kad niekas nebūtų 
paliktas nuošalyje. Be to, Komisija ir 
valstybės narės neturėtų priimti teisės 
aktų ar imtis kitų priemonių, kurios 
prieštarauja šioms teisėms arba sukuria 
didesnę nelygybę ir diskriminaciją tarp 
piliečių;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) norint sekti Sąjungos skaitmeninės 
transformacijos spartos trajektoriją, reikėtų 
nustatyti skaitmeninius tikslus. Šie tikslai 
turėtų būti susieti su konkrečiomis sritimis, 
kuriose Sąjungoje turėtų būti daroma 
bendra pažanga. Tikslai grindžiami 
keturiomis pagrindinėmis kryptimis, 
nurodytomis komunikate „Skaitmeninės 
politikos kelrodis“, kurios įvardytos kaip 
esminės Sąjungos skaitmeninės 
transformacijos sritys: skaitmeniniais 
įgūdžiais, skaitmenine infrastruktūra, 

(6) norint sekti Sąjungos skaitmeninės 
transformacijos spartos trajektoriją, 
kiekvienai valstybei narei ir kiekvienoje 
valstybėje narėje, atsižvelgiant į jų 
pradinę padėtį, reikėtų nustatyti aiškius, 
tinkamai apibrėžtus skaitmeninius tikslus. 
Šie tikslai turėtų atitikti į žmogų 
orientuotą požiūrį, būti įtraukūs ir susieti 
su konkrečiomis sritimis, kuriose 
Sąjungoje turėtų būti daroma bendra 
pažanga. Tikslai grindžiami keturiomis 
pagrindinėmis kryptimis, nurodytomis 
komunikate „Skaitmeninės politikos 
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įmonių ir viešųjų paslaugų skaitmenizacija; kelrodis“, kurios įvardytos kaip esminės 
Sąjungos skaitmeninės transformacijos 
sritys: skaitmeniniais įgūdžiais, 
skaitmenine infrastruktūra, įmonių ir 
viešųjų paslaugų skaitmenizacija;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) skaitmeninės transformacijos ir 
gyventojų skaitmeninių įgūdžių požiūriu 
labai didelę reikšmę turi švietimas, visų 
pirma skaitmeninis švietimas, mokymas ir 
mokymasis visą gyvenimą. Šiuo atžvilgiu 
daugiašaliai projektai turėtų būti 
rengiami panašiai kaip Europos 
internetinė universitetų platforma arba 
„Erasmus+“ mokytojų akademijos;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) tiek pagrindiniai, tiek aukšto lygio 
skaitmeniniai įgūdžiai yra būtini siekiant 
sustiprinti Sąjungos visuomenės 
kolektyvinį atsparumą. Skaitmeninių 
įgūdžių ir gebėjimų turintys piliečiai galės 
pasinaudoti skaitmeninio dešimtmečio 
teikiamomis galimybėmis. Be to, 
skaitmeninis mokymas ir švietimas turėtų 
padėti darbuotojams įgyti specializuotų 
skaitmeninių įgūdžių, kad jie galėtų užimti 
kokybiškas darbo vietas bei užsitikrinti 
sėkmingą karjerą daug dažniau nei dabar, o 
moterų ir vyrų skaičius būtų panašus. Be 
to, norint pasinaudoti skaitmenizacijos 
privalumais, toliau plėtoti technologijas ir 
užtikrinti Europos skaitmeninę lyderystę, 

(7) tiek pagrindiniai, tiek aukšto lygio 
skaitmeniniai įgūdžiai yra būtini siekiant 
sustiprinti Sąjungos visuomenės 
kolektyvinį atsparumą ir įtraukumą. Todėl 
siekiant užtikrinti, kad valstybės narės 
pasiektų šiame sprendime nustatytus 
tikslus, yra svarbi bendra skaitmeninių 
įgūdžių apibrėžtis ir Europos lygmens 
vertinimo standartizacija. Pagrindiniai 
skaitmeniniai įgūdžiai, panašiai kaip 
skaitymo, rašymo ir skaičiavimo įgūdžiai, 
plačiai laikomi esmine naujų raštingumo 
įgūdžių skaitmeniniame amžiuje 
sudedamąja dalimi. Kaip matyti iš 
koronaviruso sukeltos krizės, skaitmeninių 
įgūdžių ir gebėjimų turintys piliečiai galės 
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labai svarbi junglumo, mikroelektronikos ir 
gebėjimo apdoroti didžiulius duomenis 
požiūriu tvari skaitmeninė infrastruktūra. 
Reikalia puikaus ir saugaus ryšio visiems 
ir visur Europoje, įskaitant kaimo ir atokias 
vietoves40. Visuomenės poreikiai, susiję su 
nusiuntimo ir parsisiuntimo pralaidumu, 
nuolat auga. Iki 2030 m. gigabitinės 
spartos tinklais turėtų galėti prieinamomis 
sąlygomis naudotis visi, kuriems reikia 
arba kurie pageidauja tokių pajėgumų. Be 
to, mikroprocesoriai, ypač naujoviškiausi, 
kurie jau šiandien yra daugumos 
pagrindinių, strateginių vertės grandinių 
pradžioje, ateityje, tikėtina, bus dar 
paklausesni. Taip pat tikimasi, kad labai 
saugus neutralaus poveikio klimatui tinklo 
paribio mazgas, nepriklausomai nuo 
įmonių buvimo vietos, užtikrins mažos 
delsos prieigą prie duomenų paslaugų, o 
kvantiniai pajėgumai taip pat bus labai 
svarbūs veiksniai;

pasinaudoti skaitmeninio dešimtmečio 
teikiamomis galimybėmis. Kas šis tikslas 
būtų pasiektas, daug dėmesio turėtų būti 
skiriama švietimui, siekiant užtikrinti, kad 
mokytojai ir švietimo bendruomenė 
apskritai būtų tinkamai parengti, turėtų 
įgūdžių ir priemonių, leidžiančių taikant 
mokymo metodus veiksmingai naudotis 
technologijomis ir mokyti skaitmeninių 
technologijų. Visiems mokytojams turėtų 
būti nustatytas konkretus plataus užmojo 
tikslas, susijęs su skaitmeniniais įgūdžiais 
kaip pagrindine kompetencija, be to, 
tikslinga į mokymo programas įtraukti 
skaitmeninio pilietiškumo ugdymą, 
kibernetinę higieną, duomenų apsaugą ir 
medijų bei informacinį raštingumą. Taip 
pat daug dėmesio turėtų būti skiriama 
mokymuisi visą gyvenimą kaip 
visapusiškai priemonei, skirtai visų 
gyventojų skaitmeninių įgūdžių 
poreikiams patenkinti. Be to, skaitmeninis 
mokymas ir švietimas, taip pat su gamtos 
mokslais, technologijomis, inžinerija, 
menais ir matematika (MTIMM) susijęs 
švietimas, padės kurti lyčių požiūriu 
labiau subalansuotą ir įvairesnę darbo 
jėgos terpę, kurioje darbuotojai įgys 
specializuotų skaitmeninių įgūdžių, kurie 
leis jiems užimti kokybiškas darbo vietas 
bei užsitikrinti sėkmingą karjerą daug 
dažniau nei dabar, kad būtų galima 
visapusiškai dalyvauti visuomenės 
gyvenime. Be to, norint pasinaudoti 
skaitmenizacijos privalumais, toliau plėtoti 
technologijas ir užtikrinti Europos 
skaitmeninę lyderystę, labai svarbi 
junglumo, mikroelektronikos ir gebėjimo 
apdoroti didžiulius duomenis požiūriu tvari 
skaitmeninė infrastruktūra. Reikia 
patikimo, spartaus ir saugaus ryšio visiems 
ir visur Europoje, įskaitant kaimo ir atokias 
vietoves40, – tai būtina siekiant užtikrinti 
sąlygas įgyti išsilavinimą, kuris yra viena 
pagrindinių teisių. Visuomenės poreikiai, 
susiję su nusiuntimo ir parsisiuntimo 
pralaidumu, nuolat auga. Iki 2030 m. 
gigabitinės spartos tinklais turėtų galėti 
prieinamomis sąlygomis ir už įperkamą 
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kainą naudotis visi, kuriems reikia arba 
kurie pageidauja tokių pajėgumų. Be to, 
mikroprocesoriai, ypač naujoviškiausi, 
kurie jau šiandien yra daugumos 
pagrindinių, strateginių vertės grandinių 
pradžioje, ateityje, tikėtina, bus dar 
paklausesni. Taip pat tikimasi, kad labai 
saugus neutralaus poveikio klimatui tinklo 
paribio mazgas, nepriklausomai nuo 
įmonių buvimo vietos, užtikrins mažos 
delsos prieigą prie duomenų paslaugų, o 
kvantiniai pajėgumai taip pat bus labai 
svarbūs veiksniai;

__________________ __________________
40 Ilgalaikė ES kaimo vietovių vizija. 
COM(2021) 345 final.

40 Ilgalaikė ES kaimo vietovių vizija. 
COM(2021) 345 final.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) pagrindiniai ir skaitmeniniai 
įgūdžiai nuo ankstyvo amžiaus yra ypač 
svarbūs švietimui, darbui ir aktyviam 
dalyvavimui visuomenės gyvenime. 
sukuriant aplinką šiame sprendime 
nustatytiems skaitmeniniams tikslams 
propaguoti vienu metu Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, galima pasiekti 
didesnę sinergiją ir geriau panaudoti 
išteklius, visų pirma pasitelkiant esamas 
mokslinių tyrimų ir švietimo srities 
Sąjungos programas, politiką ir 
iniciatyvas, kurių tikslai skaitmeninių 
įgūdžių požiūriu yra panašūs, tokias kaip 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2021/8171a nustatyta 
programa „Erasmus+“, Europos švietimo 
erdvės iniciatyva, kurią ketinama baigti 
iki 2025 m., 2020 m. rugsėjo 30 d. 
Komisijos komunikatu nustatytas 2021–
2027 m. skaitmeninio švietimo veiksmų 
planas, 2020 m. liepos 1 d. Komisijos 
komunikatu nustatyta Europos įgūdžių 



PE719.734v02-00 150/169 RR\1256602LT.docx

LT

darbotvarkė, 2021 m. kovo 4 d. Komisijos 
komunikatu nustatytas Europos socialinių 
teisių ramsčio veiksmų planas ir 2018 m. 
lapkričio 26 d. Tarybos rekomendacija dėl 
aukštojo mokslo, vidurinio ugdymo ir 
mokymo kvalifikacijų bei mokymosi 
užsienyje laikotarpių rezultatų 
automatinio tarpusavio pripažinimo 
skatinimo, kurioje pateikiamos 
rekomendacijos dėl automatinio 
tarpusavio pripažinimo įgyvendinimo ne 
vėliau kaip 2025 m. Be to, kai kurių 
programų, politikos ir iniciatyvų tikslai 
bei įsipareigojimai turėtų būti sulieti ir 
naudojami kaip tarpiniai tikslai siekiant 
su skaitmeniniais įgūdžiais susijusių 
tikslų, pavyzdžiui, Europos įgūdžių 
darbotvarkėje ir Skaitmeninio švietimo 
veiksmų plane nustatytų tikslų užtikrinti, 
kad iki 2025 m. pagrindinius 
skaitmeninius įgūdžius turėtų 70 proc. 
16–74 m. amžiaus gyventojų, o mokyklos 
būtų suvokiamos kaip visapusiškai 
susietos vietos. Šis požiūris padėtų 
užtikrinti, kad visos Sąjungos priemonės 
būtų veiksmingai naudojamos tam, kad 
visi įgytų skaitmeninių įgūdžių;
__________________
1a 2021 m. gegužės 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2021/817, kuriuo nustatoma Sąjungos 
švietimo bei mokymo, jaunimo ir sporto 
programa „Erasmus+“ ir panaikinamas 
Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013 (OL 
L 189, 2021 5 28, p. 1).

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) visos pirmiau minėtos technologijos 
bus ne tik pagalbinės priemonės, bet ir 
naujų produktų, naujų gamybos procesų ir 
naujų verslo modelių, grindžiamų 

(8) visi pirmiau minėti skaitmeniniai 
tikslai ir technologijos bus ne tik 
pagalbinės priemonės, bet ir naujų 
produktų, naujų gamybos procesų ir naujų 
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sąžiningu dalijimusi duomenimis duomenų 
ekonomikoje, pagrindas. Įmonių 
transformacija priklausys nuo jų gebėjimo 
naujas skaitmenines technologijas diegti 
greitai ir įvairiose srityse, įskaitant šiuo 
metu lėčiau skaitmenizuojamas pramonės 
ir paslaugų ekosistemas;

verslo modelių, grindžiamų sąžiningu 
dalijimusi duomenimis duomenų 
ekonomikoje, pagrindas, paisant 
konkurencijos taisyklių. Įmonių 
transformacija priklausys nuo jų gebėjimo 
naujas skaitmenines technologijas diegti 
greitai ir įvairiose srityse, įskaitant šiuo 
metu lėčiau skaitmenizuojamas pramonės 
ir paslaugų ekosistemas, kartu išvengiant 
priklausomybės nuo pagrindinių 
technologijų ir galimo technologinio 
susaistymo poveikio;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) siekiant sudaryti žmonėms sąlygas 
prisitaikyti prie kintančių vis labiau 
skaitmenizuotos darbo rinkos poreikių ir 
realijų, yra būtinas perkvalifikavimas ir 
kvalifikacijos kėlimas. Atitinkamais 
atvejais darbdaviai turėtų rengti 
darbuotojams skaitmeninius mokymus ir 
suteikti skaitmeninę įrangą, ypatingą 
dėmesį skirdami specialiems asmenų su 
negalia poreikiams;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) demokratinis gyvenimas ir 
viešosios paslaugos taip pat labai 
priklausys nuo skaitmeninių technologijų, 
todėl jos turėtų būti visiškai prieinamos 
visiems, kaip aukščiausios klasės 
skaitmeninė aplinka, kuri užtikrina 
paprastas naudoti, veiksmingas ir 
individualiems poreikiams pritaikytas 

(9) demokratinis gyvenimas ir 
viešosios paslaugos, įskaitant kultūros 
įstaigas, taip pat labai priklausys nuo 
skaitmeninių technologijų, todėl jos turėtų 
būti visiškai prieinamos visiems, kaip 
aukščiausios klasės skaitmeninė aplinka, 
kuri užtikrina paprastas naudoti, 
įperkamas, prieinamas, veiksmingas ir 
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paslaugas ir priemones, kurioms taikomi 
aukšti saugumo ir privatumo standartai;

individualiems poreikiams pritaikytas 
skaitmenines paslaugas ir mokymosi 
priemones, kurioms taikomi aukšti 
saugumo reikalavimai ir kurios 
grindžiamos integruotosios privatumo 
apsaugos standartais. Šia politikos 
programa turėtų būti sukurta į žmogų 
orientuota skaitmeninė aplinka, kuri yra 
prieinama visiems ir sudaro sąlygas 
visiems piliečiams, vartotojams ir 
smulkiesiems verslininkams tapti 
aktyviais, kūrybingais ir kritiškai 
mąstančiais veikėjais, turinčiais 
pakankamai žinių, įgūdžių ir išmanymo, 
kad galėtų priimti informacija pagrįstus 
sprendimus dėl skaitmeninių technologijų 
naudojimo ir galimybių;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) šis mechanizmas turėtų apimti 
sustiprintą stebėsenos sistemą, kad būtų 
galima nustatyti Sąjungos strateginių 
skaitmeninių pajėgumų spragas. Jis taip pat 
turėtų apimti ataskaitų, be kita ko, 
pažangos siekiant 2030 m. vizijos ir 
atitinkamų skaitmeninių tikslų, taip pat 
bendresnės šiame sprendime nustatytų 
tikslų laikymosi padėties ataskaitų, teikimo 
mechanizmą. Juo turėtų būti nustatoma 
Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimo sistema, siekiant 
numatyti būdus, kaip šalinti trūkumus, ir 
pasiūlyti tikslinių veiksmingų priemonių 
padėčiai ištaisyti;

(12) šis mechanizmas turėtų apimti 
sustiprintą stebėsenos sistemą, kad būtų 
galima nustatyti Sąjungos strateginių 
skaitmeninių pajėgumų spragas. Jis taip pat 
turėtų apimti ataskaitų, be kita ko, 
pažangos siekiant 2030 m. vizijos ir 
atitinkamų skaitmeninių tikslų, taip pat 
bendresnės šiame sprendime nustatytų 
tikslų laikymosi padėties ataskaitų, teikimo 
mechanizmą. Juo turėtų būti nustatoma 
Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimo sistema, siekiant 
numatyti būdus, kaip šalinti trūkumus, ir 
pasiūlyti tikslinių ir įgyvendinamų 
priemonių, kuriomis galima veiksmingai 
ištaisyti padėtį;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) visų pirma Komisija turėtų pateikti 
pažangos siekiant skaitmeninių tikslų 
ataskaitą, išsamiai nurodydama Sąjungos 
pažangos lygį, palyginti su projektinėmis 
kiekvieno tikslo trajektorijomis, įvertinti 
pastangas, kurių reikia kiekvienam tikslui 
pasiekti, įskaitant investicijų į 
skaitmeninius pajėgumus trūkumus, ir 
didinti informuotumą apie veiksmus, kurių 
reikia imtis siekiant didinti skaitmeninį 
suverenumą. Ataskaitoje taip pat turėtų 
būti pateiktas atitinkamų reglamentavimo 
pasiūlymų įgyvendinimo ir veiksmų, kurių 
imtasi Sąjungos ir valstybių narių 
lygmenimis, vertinimas;

(15) visų pirma Komisija turėtų pateikti 
pažangos siekiant skaitmeninių tikslų 
ataskaitą, išsamiai nurodydama Sąjungos 
pažangos lygį, palyginti su projektinėmis 
kiekvieno tikslo trajektorijomis, įvertinti 
pastangas, kurių reikia kiekvienam tikslui 
pasiekti, įskaitant investicijų į 
skaitmeninius pajėgumus trūkumus, ir 
didinti informuotumą apie veiksmus, kurių 
reikia imtis siekiant didinti skaitmeninį 
pasirengimą ir suverenumą. Ataskaitoje 
taip pat turėtų būti pateiktas atitinkamų 
reglamentavimo pasiūlymų įgyvendinimo 
ir veiksmų, kurių imtasi Sąjungos ir 
valstybių narių lygmenimis, vertinimas;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant užtikrinti, kad Komisijos ir 
valstybių narių bendradarbiavimas būtų 
veiksmingas ir efektyvus, valstybės narės 
turėtų pateikti Komisijai nacionalinius 
skaitmeninio dešimtmečio strateginius 
veiksmų planus, apimančius laikotarpį iki 
2030 m. (toliau – nacionaliniai 
skaitmeninio dešimtmečio strateginiai 
veiksmų planai), kuriuose, jei įmanoma 
įvertinti nacionaliniu lygmeniu, būtų 
siūlomos nacionalinės trajektorijos, 
apibūdinant visas priemones, kurios buvo 
priimtos, planuojamos ar įgyvendinamos 
siekiant prisidėti prie šio sprendimo 
uždavinių ir skaitmeninių tikslų 
įgyvendinimo Sąjungos lygmeniu. Šie 
nacionaliniai skaitmeninio dešimtmečio 
strateginiai veiksmų planai turėtų būti labai 
svarbi valstybių narių politikos 
koordinavimo ir rinkos nuspėjamumo 
užtikrinimo priemonė. Valstybės narės 

(20) siekiant užtikrinti, kad Komisijos ir 
valstybių narių bendradarbiavimas būtų 
veiksmingas ir efektyvus, valstybės narės 
turėtų pateikti Komisijai nacionalinius 
skaitmeninio dešimtmečio strateginius 
veiksmų planus, apimančius laikotarpį iki 
2030 m. (toliau – nacionaliniai 
skaitmeninio dešimtmečio strateginiai 
veiksmų planai), kuriuose, jei įmanoma 
įvertinti nacionaliniu lygmeniu, būtų 
siūlomos nacionalinės trajektorijos ir 
kasmetiniai patikrinami tikslai, 
apibūdinant visas priemones, kurios buvo 
priimtos, planuojamos ar įgyvendinamos 
siekiant prisidėti prie šio sprendimo 
uždavinių ir skaitmeninių tikslų 
įgyvendinimo Sąjungos lygmeniu, kad 
būtų išvengta padėties, kai nepasiekti 
2030 m. tikslai. Šie nacionaliniai 
skaitmeninio dešimtmečio strateginiai 
veiksmų planai turėtų būti labai svarbi 
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turėtų atsižvelgti į atitinkamas sektorių 
iniciatyvas tiek Sąjungos, tiek nacionaliniu 
lygmenimis ir užtikrinti jų suderinamumą. 
Per metinį bendradarbiavimo ciklą 
valstybės narės galėtų siūlyti pakoreguoti 
savo nacionalinius skaitmeninio 
dešimtmečio strateginius veiksmų planus, 
kad būtų atsižvelgta į skaitmeninės 
transformacijos raidą Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis ir kad būtų 
reaguojama visų pirma į Komisijos 
rekomenduojamą politiką, priemones ir 
veiksmus;

valstybių narių politikos koordinavimo ir 
rinkos nuspėjamumo užtikrinimo 
priemonė. Valstybės narės turėtų 
atsižvelgti į atitinkamas sektorių 
iniciatyvas tiek Sąjungos, tiek nacionaliniu 
lygmenimis ir užtikrinti jų suderinamumą. 
Per metinį bendradarbiavimo ciklą 
valstybės narės galėtų siūlyti pakoreguoti 
savo nacionalinius skaitmeninio 
dešimtmečio strateginius veiksmų planus, 
kad būtų atsižvelgta į skaitmeninės 
transformacijos raidą Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis ir kad būtų 
reaguojama visų pirma į Komisijos 
rekomenduojamą politiką, priemones ir 
veiksmus;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) siekdama užtikrinti skaidrumą ir 
visuomenės dalyvavimą, Komisija turėtų 
bendradarbiauti su visais 
suinteresuotaisiais subjektais. Tuo tikslu 
Komisija turėtų glaudžiai bendradarbiauti 
su suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
privačius ir viešuosius subjektus, 
pavyzdžiui, su švietimo ar sveikatos 
priežiūros sektoriaus įstaigomis, kurioms 
taikoma viešoji teisė, ir konsultuotis su jais 
dėl priemonių, skirtų skaitmeninei 
transformacijai Sąjungos lygmeniu 
paspartinti. Suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimas būtų svarbus ir valstybių narių 
lygmeniu, visų pirma priimant jų 
nacionalinius skaitmeninio dešimtmečio 
strateginius veiksmų planus ir jų 
pakeitimus;

(29) siekdama užtikrinti skaidrumą ir 
visuomenės dalyvavimą, Komisija turėtų 
bendradarbiauti su visais 
suinteresuotaisiais subjektais. Tuo tikslu 
Komisija turėtų glaudžiai bendradarbiauti 
su suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
privačius ir viešuosius subjektus, 
pavyzdžiui, su švietimo ar sveikatos 
priežiūros sektoriaus įstaigomis, kurioms 
taikoma viešoji teisė, ir konsultuotis su jais 
dėl priemonių, skirtų valstybių narių ir 
visos Sąjungos skaitmeninei 
transformacijai paspartinti. 
Suinteresuotųjų subjektų, įskaitant 
švietimo sektoriaus ir pilietinės 
visuomenės atstovus, dalyvavimas būtų 
svarbus ir valstybių narių lygmeniu – tiek 
nacionaliniu, tiek vietos lygiu, visų pirma 
rengiant ir priimant jų nacionalinius 
skaitmeninio dešimtmečio strateginius 
veiksmų planus ir jų pakeitimus;
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) daugiašaliai projektai, kuriuose 
dalyvautų kelios valstybės narės, turėtų 
sudaryti sąlygas plataus masto intervencijai 
pagrindinėse srityse, būtinose 
skaitmeniniams tikslams pasiekti, visų 
pirma sutelkiant Sąjungos, valstybių narių, 
o tam tikrais atvejais privačių šaltinių 
išteklius. Jie turėtų būti įgyvendinami 
koordinuotai, glaudžiai bendradarbiaujant 
Komisijai ir valstybėms narėms. Dėl šios 
priežasties Komisija turėtų atlikti 
pagrindinį vaidmenį spartinant daugiašalių 
projektų įgyvendinimą, nustatydama 
įgyvendinimui parengtus daugiašalius 
projektus iš priede preliminariai nurodytų 
projektų kategorijų, konsultuodama 
valstybes nares dėl įgyvendinimo 
mechanizmo pasirinkimo, dėl finansavimo 
šaltinių ir jų derinimo, dėl kitų strateginių 
klausimų, susijusių su tų projektų 
įgyvendinimu, ir dėl Europos skaitmeninės 
infrastruktūros konsorciumo (ESIK), kaip 
įgyvendinimo mechanizmo, pasirinkimo 
tam tikrais atvejais;

(30) daugiašaliai projektai, kuriuose 
dalyvautų kelios valstybės narės, turėtų 
sudaryti sąlygas plataus masto intervencijai 
pagrindinėse srityse, būtinose 
skaitmeniniams tikslams pasiekti, kai yra 
akivaizdi Europos pridėtinė vertė, visų 
pirma sutelkiant Sąjungos, valstybių narių, 
o tam tikrais atvejais privačių šaltinių 
išteklius. Jie turėtų būti įgyvendinami 
koordinuotai, glaudžiai bendradarbiaujant 
Komisijai ir valstybėms narėms. Dėl šios 
priežasties Komisija turėtų atlikti 
pagrindinį vaidmenį spartinant daugiašalių 
projektų įgyvendinimą, nustatydama 
įgyvendinimui parengtus daugiašalius 
projektus iš priede preliminariai nurodytų 
projektų kategorijų, konsultuodama 
valstybes nares dėl įgyvendinimo 
mechanizmo pasirinkimo, dėl finansavimo 
šaltinių ir jų derinimo, dėl kitų strateginių 
klausimų, susijusių su tų projektų 
įgyvendinimu, ir dėl Europos skaitmeninės 
infrastruktūros konsorciumo (ESIK), kaip 
įgyvendinimo mechanizmo, pasirinkimo 
tam tikrais atvejais;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) struktūrizuoti ir skatinti Sąjungos 
institucijų ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

b) struktūrizuoti ir skatinti Sąjungos 
institucijų ir valstybių narių 
bendradarbiavimą siekiant nustatyti 
sprendimus, šalinti trūkumus ir siūlyti 
tikslinių priemonių, kuriomis galima 
veiksmingai ištaisyti padėtį, taip pat siūlyti 
naujus rodiklius;
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrinti Sąjungos stebėsenos ir 
ataskaitų teikimo nuoseklumą, 
palyginamumą ir išsamumą.

c) užtikrinti valstybių narių ir 
Sąjungos stebėsenos, standartizuoto 
vertinimo ir ataskaitų teikimo skaidrumą, 
suprantamumą, nuoseklumą, 
palyginamumą ir išsamumą.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skatinti į žmogų orientuotą, 
įtraukią, saugią ir atvirą skaitmeninę 
aplinką, kurioje naudojant skaitmenines 
technologijas ir teikiant paslaugas gerbiami 
ir stiprinami Sąjungos principai ir vertybės;

a) skatinti į žmogų orientuotą, 
įtraukią, saugią ir atvirą skaitmeninę 
aplinką, kurioje naudojant skaitmenines 
technologijas ir teikiant paslaugas 
nediskriminuojant gerbiami ir stiprinami 
Sąjungos principai, teisės ir vertybės;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) stiprinti valstybių narių kolektyvinį 
atsparumą ir mažinti skaitmeninę atskirtį, 
visų pirma skatinant visų žmonių 
pagrindinius ir specialiuosius 
skaitmeninius įgūdžius ir našių 
skaitmeninio švietimo ir mokymo sistemų 
kūrimą;

b) stiprinti valstybių narių kolektyvinį 
atsparumą ir mažinti skaitmeninę atskirtį, 
visų pirma propaguojant visų žmonių 
pagrindinius skaitmeninius įgūdžius ir 
skatinant įgyti aukšto lygio skaitmeninius 
įgūdžius, taip pat našių, įtraukių ir 
kokybiškų skaitmeninio švietimo ir 
mokymo sistemų kūrimą, visų pirma 
taikant mokymosi visą gyvenimą požiūrį ir 
atsižvelgiant į Europos švietimo erdvės 
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iniciatyvą;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) švietimo ir mokymo bei mokymosi 
centrus aprūpinti pakankamais 
finansiniais, techniniais ir žmogiškaisiais 
pajėgumais, kad būtų pasiekti 
skaitmeninių įgūdžių tikslai ir užtikrinta 
IRT studentų ir IRT specialistų lyčių 
pusiausvyra;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrinti skaitmeninį suverenumą, 
visų pirma kuriant saugią ir prieinamą 
skaitmeninę infrastruktūrą, galinčią 
apdoroti didžiulius duomenų kiekius, kuri 
leistų vykdyti kitus technologinius 
pokyčius ir padėtų užtikrinti Sąjungos 
pramonės konkurencingumą;

c) užtikrinti skaitmeninį suverenumą, 
visų pirma pasitelkiant skaitmeninę 
infrastruktūrą, kuri yra saugi, aukštos 
kokybės ir prieinama, be kita ko, atokiose 
vietovėse, grindžiama pagrindinėmis 
vertybėmis ir gali apdoroti didžiulius 
duomenų kiekius, kurie sudaro sąlygas 
kitiems švietimo sistemų ir mokslinių 
tyrimų technologiniams pokyčiams ir 
inovacijoms, taip pat padeda užtikrinti 
Sąjungos pramonės ir ekonomikos 
konkurencingumą, laikantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
2016/6791a;

__________________
1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
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(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skatinti skaitmeninių pajėgumų 
diegimą ir naudojimą, suteikiant prieigą 
prie skaitmeninių technologijų ir duomenų 
paprastomis ir sąžiningomis sąlygomis, kad 
Sąjungos įmonėse, ypač mažosiose ir 
vidutinėse, būtų pasiektas aukštas 
skaitmeninio intensyvumo ir inovacijų 
lygis;

d) skatinti skaitmeninių pajėgumų 
diegimą ir naudojimą, suteikiant prieigą 
prie skaitmeninių technologijų ir duomenų 
paprastomis ir sąžiningomis sąlygomis, kad 
Sąjungos įmonėse, ypač labai mažose, 
mažosiose ir vidutinėse, būtų pasiektas 
aukštas skaitmeninio intensyvumo ir 
inovacijų lygis;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) užtikrinti, kad demokratinis 
gyvenimas, viešosios paslaugos, sveikatos 
ir priežiūros paslaugos būtų prieinamos 
internetu visiems, visų pirma nepalankioje 
padėtyje esančioms grupėms, įskaitant 
neįgaliuosius, siūlant įtraukias, 
veiksmingas ir individualiems poreikiams 
pritaikytas paslaugas ir priemones, 
atitinkančias aukštus saugumo ir privatumo 
standartus;

e) užtikrinti, kad demokratinis 
gyvenimas, viešosios ir esminės paslaugos, 
įskaitant sveikatos ir priežiūros paslaugas, 
būtų lengvai be diskriminacijos 
prieinamos internetu visiems, visų pirma 
nepalankioje padėtyje esančioms grupėms, 
įskaitant asmenis su negalia, siūlant 
įtraukias, veiksmingas ir individualiems 
poreikiams pritaikytas paslaugas ir 
sąveikias priemones, atitinkančias aukštus 
saugumo ir privatumo standartus, taip pat 
skatinant naudoti laisvąją ir atvirąją 
programinę įrangą;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)



RR\1256602LT.docx 159/169 PE719.734v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) sudaryti palankesnes sąlygas 
formaliojo ir neformaliojo švietimo ir 
savimokos paslaugų teikėjų bei 
suinteresuotųjų subjektų 
bendradarbiavimui teikiant skaitmeninio 
švietimo paslaugas, skatinti mokymosi 
visą gyvenimą požiūrį į skaitmeninių 
įgūdžių ugdymą ir skaitmeninį 
raštingumą ir sudaryti palankesnes 
sąlygas pradėti daugiašalius projektus.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) pagrindiniai skaitmeniniai 
įgūdžiai – elementarus gebėjimas 
naudotis skaitmeniniais prietaisais ir 
internetinėmis taikomosiomis 
programomis, pavyzdžiui, siekiant gauti 
prieigą prie informacijos bei asmens 
duomenų, juos filtruoti ir tvarkyti, kurti 
turinį ir juo dalytis, palaikyti ryšius ir 
dirbti kartu su kitais, taip pat identifikuoti 
ir kritiškai vertinti dirbtinio intelekto 
technologijas;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 5 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b) aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai 
– specializuotas gebėjimas naudotis 
skaitmeninėmis technologijomis, 
pavyzdžiui, technologijų kūrimo, vystymo, 
valdymo ir diegimo įgūdžiai;
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 80 proc. 16–74 m. gyventojų yra 
įgiję bent pagrindinius skaitmeninius 
įgūdžius;

a) iki 2025 metų bent 70 proc., o iki 
2030 metų – bent 80 proc. 16–74 m. 
gyventojų yra įgiję bent pagrindinius 
skaitmeninius įgūdžius ir kiekvienoje 
valstybėje narėje padaryta didelė pažanga;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 1 punkto a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) iki 2025 metų bent 80 proc., o iki 
2030 metų – bent 90 proc. mokytojų ir 
profesijos mokytojų, įskaitant profesinio 
mokymo srityje dalyvaujantį pedagoginį 
personalą, būtų tinkamai išmokyti 
veiksmingai naudoti technologijas savo 
mokymo srityje ir mokyti skaitmeninių 
technologijų;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įdarbinta bent 20 mln. informacinių 
ir ryšių technologijų (IRT) specialistų, 
kurių panašus skaičius moterų ir vyrų;

b) įdarbinta bent 20 mln. informacinių 
ir ryšių technologijų (IRT) specialistų, 
kurių panašus skaičius moterų ir vyrų, ir 
taip skaitmeninių įgūdžių srityje 
sprendžiama didelės lyčių nelygybės 
problema;

Pakeitimas 28
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Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) bent 5 proc. visų kiekvienos 
valstybės narės aukštosiose mokyklose 
studijuojančių moterų yra priimta į IRT 
arba tarpdisciplinines studijų programas 
su IRT komponentu;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 2 punkto a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) visose švietimo įstaigose 
užtikrintas gigabitinis interneto ryšys ir 
būtina skaitmeninė įranga, ypatingą 
dėmesį skiriant kaimo vietovėse 
esančioms mokykloms;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) daugiau kaip 90 proc. Sąjungos 
mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) pasiekia 
bent bazinį skaitmeninio intensyvumo lygį;

b) daugiau kaip 90 proc. Sąjungos 
labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 
(MVĮ) kiekvienoje valstybėje narėje 
pasiekia bent bazinį skaitmeninio 
intensyvumo lygį;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 100 proc. pagrindinių viešųjų 
paslaugų Sąjungos piliečiams ir įmonėms 

a) 100 proc. pagrindinių viešųjų ir 
privačiųjų paslaugų Sąjungos piliečiams ir 
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yra prieinamos internetu; įmonėms yra prieinamos internetu;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) esamos ir planuojamos politikos, 
priemonių ir veiksmų sąveika ir 
nuoseklumu.

d) esamos ir planuojamos politikos, 
priemonių ir veiksmų, įskaitant 
daugiašalių skaitmeninio sektoriaus 
projektų padėtį, sąveika ir nuoseklumu.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Valstybės narės ir Komisija 
glaudžiai bendradarbiauja siekdamos 
nustatyti būdus, kaip šalinti trūkumus tose 
srityse, kuriose pažanga buvo 
nepakankama siekiant vieno ar daugiau 4 
straipsnyje nustatytų skaitmeninių tikslų 
arba kuriose, remiantis skaitmeninio 
dešimtmečio pažangos ataskaitos 
rezultatais, nustatyta didelių spragų ir 
trūkumų. Šioje analizėje visų pirma 
atsižvelgiama į skirtingus valstybių narių 
pajėgumus prisidėti prie kai kurių 
skaitmeninių tikslų įgyvendinimo ir į 
riziką, kad vėlavimas įgyvendinant tam 
tikrus skaitmeninius tikslus gali turėti 
neigiamą poveikį kitų skaitmeninių tikslų 
įgyvendinimui.

1) Valstybės narės ir Komisija 
glaudžiai bendradarbiauja siekdamos 
nustatyti būdus, kaip šalinti trūkumus tose 
srityse, kuriose pažanga buvo 
nepakankama siekiant vieno ar daugiau 4 
straipsnyje nustatytų skaitmeninių tikslų 
arba kuriose, remiantis skaitmeninio 
dešimtmečio pažangos ataskaitos 
rezultatais, nustatyta didelių spragų ir 
trūkumų. Šioje analizėje visų pirma 
atsižvelgiama į skirtingą valstybių narių 
ekonominį, logistinį ir kitą pajėgumą 
prisidėti prie kai kurių skaitmeninių tikslų 
įgyvendinimo ir su tuo susijusią jų 
pradinę padėtį, taip pat į riziką, kad 
vėlavimas įgyvendinant tam tikrus 
skaitmeninius tikslus gali turėti neigiamą 
poveikį kitų skaitmeninių tikslų 
įgyvendinimui.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Be to, jei Komisija padaro išvadą, 
kad nacionalinės priemonės yra 
nepakankamos ir kelia pavojų, kad šiame 
sprendime nustatyti uždaviniai ir 
skaitmeniniai tikslai nebus pasiekti laiku, ji 
gali pasiūlyti atitinkamas priemones ir 
pasinaudoti Sutartyse numatytais 
įgaliojimais, kad užtikrintų bendrą tų 
uždavinių ir tikslų pasiekimą.

4) Be to, jei Komisija padaro išvadą, 
kad nacionalinės priemonės yra 
nepakankamos ir kelia pavojų, kad šiame 
sprendime nustatyti uždaviniai ir 
skaitmeniniai tikslai nebus pasiekti laiku, ji 
gali pasiūlyti specialiai pritaikytas 
priemones ir pasinaudoti Sutartyse 
numatytais įgaliojimais, kad užtikrintų 
bendrą tų uždavinių ir tikslų pasiekimą. 
Komisija taip pat gali siūlyti daugiašalius 
projektus, kad būtų pasiekti tikslai ir 
uždaviniai, dėl kurių kyla rizika, kad jie 
nebus įgyvendinti laiku, arba jei kai 
kurioms priemonėms būtų naudingas 
suderintas požiūris.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Komisija glaudžiai bendradarbiauja 
su privačiais ir viešaisiais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
socialinius partnerius, kad surinktų 
informaciją ir parengtų rekomenduojamą 
politiką, priemones ir veiksmus šio 
sprendimo įgyvendinimo tikslais.

1) Komisija glaudžiai bendradarbiauja 
su privačiais ir viešaisiais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
profesines organizacijas ir asociacijas, 
socialinius partnerius ir pilietinę 
visuomenę, kad surinktų informaciją ir 
parengtų rekomenduojamą politiką, 
priemones ir veiksmus šio sprendimo 
įgyvendinimo tikslais.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Valstybės narės, priimdamos ir 
koreguodamos savo nacionalinius 
skaitmeninio dešimtmečio strateginius 
veiksmų planus, bendradarbiauja su 

2) Valstybės narės, priimdamos ir 
koreguodamos savo nacionalinius 
skaitmeninio dešimtmečio strateginius 
veiksmų planus, bendradarbiauja su 
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privačiais ir viešaisiais suinteresuotaisiais 
subjektais, įskaitant socialinius partnerius, 
laikydamosi nacionalinės teisės aktų.

privačiais ir viešaisiais suinteresuotaisiais 
subjektais, įskaitant profesines 
organizacijas ir asociacijas, socialinius 
partnerius ir pilietinę visuomenę, 
laikydamosi nacionalinės teisės aktų.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) stiprinti Sąjungos technologinę 
kompetenciją ir pramonės 
konkurencingumą ypatingos svarbos 
technologijų, skaitmeninių produktų, 
paslaugų ir infrastruktūrų, kurie yra būtini 
ekonomikos atsigavimui ir klestėjimui, 
piliečių saugumui ir saugai, srityje;

b) stiprinti Sąjungos technologinę 
kompetenciją ir pramonės 
konkurencingumą ypatingos svarbos 
technologijų, skaitmeninių produktų, 
paslaugų ir infrastruktūrų, kurie yra būtini 
ekonomikos atsigavimui, augimui ir 
klestėjimui, piliečių demokratiniam 
dalyvavimui, saugumui ir saugai, srityje;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) užtikrinti skaitmeninės 
infrastruktūros konvergenciją;

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 straipsnio 4 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) Europos Komisija;

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl sprendimo
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13 straipsnio 4 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) Europos Komisijos koordinuojami 
Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros 
konsorciumai.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl sprendimo
23 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23a straipsnis
Sinergija ir papildomumas su kitomis 

Sąjungos programomis ir politika 
švietimo, mokymo ir mokslinių tyrimų 

srityje
Siekiant sukurti įvairių Sąjungos 
programų ir iniciatyvų, kurios yra 
reikšmingos su skaitmeniniais įgūdžiais 
susijusiems uždaviniams ir tikslams, 
sinergiją, Sąjungos lygmeniu 2030 m. 
politikos programoje „Skaitmeninio 
dešimtmečio kelias“ nustatomas 
universalus požiūris, atsižvelgiant į 
ribotus 2027 m. daugiametės finansinės 
programos biudžeto išteklius ir esamus bei 
naujus veiksmus.
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