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NAUDA VERSLUI 

 

Svarbu baigti kurti bendrąją skaitmeninę rinką, kuri leis laisvai ir greitai keistis informacija 

tarp valstybių ir padės piliečiams ir įmonėms naudotis visomis bendrosios rinkos teikiamomis 

laisvėmis.1 Europos skaitmenine darbotvarke siekiama atnaujinti Europos Sąjungos (ES) bendrosios 

rinkos taisykles, kad jos atitiktų skaitmeninio amžiaus reikalavimus. Atnaujintos taisyklės leis 

plėtotis muzikos kūrinių parsisiuntimui, padės sukurti bendrą mokėjimų internetu erdvę, o 

vartotojai – ES piliečiai – jausis saugesni kibernetinėje erdvėje. Tikėtina bendrosios skaitmeninės 

rinkos sukūrimo ekonominė nauda – ES BVP padidės mažiausiai 4 procentais.2 

 

Europos Komisijos Europos skaitmeninė darbotvarkė 

2010 m. gegužės mėn. Europos Komisija paskelbė Europos skaitmeninę darbotvarkę,
3
 kuri 

yra strategijos „Europa 2020“
4
 dalis. Europos Komisijos teigimu, Europos skaitmeninės 

darbotvarkės tikslas yra užtikrinti, „kad būtų kuo geriau išnaudotos IRT teikiamos socialinės ir 

ekonominės galimybės, visų pirma internetas, kaip labai svarbi ekonominės ir socialinės veiklos 

priemonė, kuria naudojantis galima tvarkyti reikalus, dirbti, pramogauti, bendrauti ir laisvai 

reikštis“. Europos Komisija nustatė šias septynias pagrindines bendrosios skaitmeninės rinkos 

kūrimo kliūtis: suskaidytos skaitmeninės rinkos; sąveikos stoka; augantis elektroninis 

nusikalstamumas ir menko pasitikėjimo tinklais pavojus; investicijų į tinklus trūkumas; 

nepakankama mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla; nepakankamas skaitmeninis raštingumas ir 

įgūdžių stoka; neišnaudotos galimybės spręsti visuomenei kylančias problemas. Europos Komisija 

siekia veikti sistemiškai, įgyvendindama konkrečias priemones minėtose septyniose probleminėse 

srityse.  

 

                                                           

1
 http://ec.europa.eu/isa/policy/index_en.htm  

2
 Europos politikos centras. Bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimas: rekomendacinės politikos kryptys.    

http://www.epc.eu/dsm/6/Policy_recommendations.pdf  
3
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=com:2010:0245:fin:en:pdf  

4
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF  
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Europos Komisija suskirstė Europos skaitmeninėje darbotvarkėje numatytas priemones pagal 

temas į septynis ramsčius,
5
 kurių pagrindu Skaitmeninės darbotvarkės 2013 metų rezultatų 

suvestinėje
6
 nurodoma, kad Europos Komisija jau įgyvendino 61 skaitmeninės darbotvarkės 

priemonę, o 8 priemonių įgyvendinimas atidėtas arba gali būti atidėtas. Likusias 32 priemones, už 

kurių įgyvendinimą atsakinga arba Europos Komisija, arba valstybės narės, planuojama įgyvendinti 

pagal numatytą tvarkaraštį.    

Šio informacinio pranešimo tikslas yra atspindėti L COSAC plenarinio posėdžio darbotvarkės 

turinį – elektroninis saugumas ir nauda verslui, todėl jame dėmesys bus sutelktas į Europos 

Komisijos nustatytą pažangą įgyvendinant priemones pagal pirmąjį ramstį „Dinamiška skaitmeninė 

bendroji rinka“ ir trečiąjį ramstį „Pasitikėjimas ir saugumas.“  

Pirmojo ramsčio priemonėmis Europos Komisija siekia įveikti kliūtis, kurios vis dar trukdo 

laisvai ir nepaisant valstybių sienų teikti paslaugas ir pramogas internetu, taip pat jomis siekiama 

atnaujinti ES bendrosios rinkos taisykles, geriau jas pritaikant prie skaitmeninio amžiaus sąlygų. 

Siekiama pagerinti muzikos kūrinių parsisiuntimo ekonominius rodiklius, sukurti bendrą mokėjimų 

internetu erdvę ir užtikrinti tolesnę ES vartotojų apsaugą kibernetinėje erdvėje.  

Remiantis Pirmojo ramsčio priemonių įgyvendinimo pažangos ataskaita,
7
 12 priemonių jau 

įgyvendinta,
8
 8 priemonės bus įgyvendintos laiku

9
 ir vieną pagrindinę priemonę vėluojama 

įgyvendinti laiku.
10

  

Trečiojo ramsčio tikslai: spręsti problemą, nes tik 12 proc. interneto vartotojų Europoje dėl 

tokių grėsmių kaip kenkimo programinė įranga ir sukčiavimas internete jaučiasi visiškai saugūs 

atlikdami interneto operacijas; taip pat sukurti praktinius problemų sprendimo būdus, pavyzdžiui, 

parengti bendrą koordinuotą Europos Sąjungos atsaką į kibernetines atakas ir sustiprinti taisykles 

dėl asmens duomenų apsaugos. Remiantis Trečiojo ramsčio priemonių įgyvendinimo pažangos 

ataskaita,
11

 3 priemonės jau įgyvendintos,
12

 10 priemonių bus įgyvendintos laiku
 13

 ir vieną 

pagrindinę priemonę vėluojama įgyvendinti laiku.
14

 

2012 m. gruodžio 18 d. parengtame skaitmeninės darbotvarkės peržiūros dokumente 

„Europos skaitmeninė darbotvarkė. Skaitmeninėmis technologijomis grindžiamas Europos 

augimas“
15

 nurodoma, kad skaitmeninė darbotvarkė yra veiksminga ir padeda siekti nustatytų 

tikslų: nuolat daugėja žmonių, kurie reguliariai naudojasi internetu, toliau gausėja pirkimų internetu 

ir daugėja sparčiojo plačiajuosčio ryšio klestėjimo ženklų, bet komunikate taip pat pripažįstama, 

kad tarp valstybių narių yra didelių skirtumų. 

                                                           

5
 1 – Dinamiška skaitmeninė bendroji rinka, 2 – Sąveika ir standartai, 3 – Pasitikėjimas ir saugumas, 4 – Sparčiojo ir 

itin spartaus interneto prieiga, 5 – Moksliniai tyrimai ir inovacijos, 6 – Skaitmeninio raštingumo didinimas, įgūdžių 

gerinimas ir įtraukties stiprinimas, 7 – IRT teikiama nauda ES visuomenei.  
6
 2013 m. birželio 12 d. Komisijos tarnybų darbinis dokumentas (2013) 217 https://ec.europa.eu/digital-

agenda/sites/digital-agenda/files/DAE%20SCOREBOARD%202013%20-%20SWD%202013%20217%20FINAL.pdf  
7
 Paskelbta 2012 birželio mėn. Europos Komisijos interneto svetainėje  

https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/pillar1_101_dae_actions.pdf  
8
 2 pagrindinė priemonė 1b, 3 pagrindinė priemonė 1c, 5, 7 pagrindinė priemonė 2, 8 pagrindinė priemonė 3, 

9 pagrindinė priemonė 4, 13, 14, 18, 19, 20. 
9
 4, 6, 10, 11, 15, 16, 17, 101. 

10
 1 pagrindinė priemonė 1a – Kolektyvinio teisių valdymo pagrindų direktyva. 

11
 Paskelbta 2012 birželio mėn.  Europos Komisijos interneto svetainėje  

https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/pillar3_101_dae_actions.pdf  
12

 29 pagrindinė priemonė 7, 31, 35. 
13

 28 pagrindinė priemonė 6, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40 , 41. 
14

 39 
15

 COM (2012) 784  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0784:FIN:EN:PDF  

https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/DAE%20SCOREBOARD%202013%20-%20SWD%202013%20217%20FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/DAE%20SCOREBOARD%202013%20-%20SWD%202013%20217%20FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/pillar1_101_dae_actions.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/pillar3_101_dae_actions.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0784:FIN:EN:PDF
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Komunikate taip pat teigiama, kad bendroji skaitmeninė rinka dar toli gražu nesukurta, todėl 

nustatomos 31 nauja priemonė (iš jų devynios jau įgyvendintos), skirta labiau suvienodinti 

bendrosios rinkos taisykles, užtikrinti platesnį inovacijų taikymą ir lankstesnį pagrindinių 

informacinių ir ryšių technologijų (IRT) priemonių taikymą plėtojant valdžios ir verslo partnerystę 

ir taikant paramą vietos iniciatyvoms bei apibrėžiamos šios pagrindinės veiklos sritys (kuriose 

siūlomos naujos pagrindinės priemonės): 

 Europos skaitmeninės ekonomikos be sienų kūrimo skatinimas, kuriant didžiausią ir 

plačiausią pasaulyje bendrąją skaitmeninę paslaugų ir prekių rinką bei užtikrinant visų 

vartotojų ir kūrėjų teisių apsaugą; 

 inovacijų viešajame sektoriuje skatinimas per sąveikias IRT ir užtikrinant kokybiškesnį 

keitimąsi informacija ir jos naudojimą; 

 tinklo paslaugų pasaulinio masto lyderio pozicijų atgavimas, užtikrinant teisinį 

nuspėjamumą, geresnį planavimą ir tikslingą finansavimą iš verslo, ES ir valstybių narių 

valdžios, tuo skatinant verslininkus investuoti į spartaus fiksuoto ir belaidžio plačiajuosčio 

ryšio tinklus; 

 vartotojams ir operatoriams saugios ir patikimos interneto aplinkos kūrimo skatinimas 

plėtojant sustiprintą bendradarbiavimą, Europos ir tarptautiniu lygiu atsakant į pasaulines 

grėsmes; 

 darnios sistemos ir sąlygų sudarymas nuotolinių išteklių paslaugoms Europoje teikti, kuriant 

didžiausią pasaulyje IRT rinką, pagrįstą nuotolinių išteklių naudojimu; 

 palankios aplinkos kūrimas, leidžiantis pertvarkyti tradicinį verslą ir steigti novatoriškas 

internetines įmones. Skaitmeninio raštingumo ir skaitmeninių įgūdžių plėtra, siekiant 

patenkinti iki šiol nepatenkintą IRT profesionalų poreikį; 

 pagrindinių didelio poveikio technologijų finansavimu pagrįstas ambicingos strateginės 

mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos įgyvendinimas pramonės konkurencingumui 

užtikrinti.
16

 

 

Naujausia Europos institucijų veikla 

Europos Komisijos Pirmininkas 2013 m. rugsėjo 11 d. metiniame pranešime pabrėžė, kad 

„bendrosios rinkos principus turėtume taikyti ir kitose srityse: judumo, komunikacijų, energetikos, 

finansų, e. prekybos ir kt.“ J. M. Baroso teigimu, „būsimo Europos pramonės pagrindo stiprybė – 

žmonių ir įmonių skaitmeninių ryšių tinklas. Tinkamai derindami duomenų ir privatumo apsaugos 

principus, padidinsime piliečių pasitikėjimą Europos modelio patikimumu.“ Jis pranešė, kad 

priimtas pasiūlymas dėl Europos elektroninių ryšių bendrosios rinkos,
17

 skirtas sustiprinti garantijas 

ir užtikrinti mažesnes kainas vartotojams bei sudaryti naujas galimybes įmonėms bendrojoje 

skaitmeninėje rinkoje.  

Europos Komisijos Pirmininko pavaduotoja bendrosios skaitmeninės rinkos klausimais Nellie 

Kroes, 2013 m. rugsėjo 10 d. atsakydama į Europos Parlamento klausimą, pabrėžė, kad toliau reikia 

remti skaitmenines įmones, ir paminėjo 2013 m. vasario mėn. pradėtą įgyvendinti kibernetinės 

erdvės strategiją „Atvira, saugi ir patikima kibernetinė erdvė“,
18

 kuri, pasak jos, yra „svarbus 

žingsnis užtikrinant tinklų atsparumą ir saugumą, reikalingus ekonomikos konkurencingumui 

užtikrinti.“ Šioje strategijoje numatyta ES vizija, kaip geriausiai užkirsti kelią kibernetiniams 

trukdžiams ir kibernetinėms atakoms ir užtikrinti tinkamą atsaką į šias problemas. Strategija 

                                                           

16
 žr. 4, 5 psl.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0784:FIN:EN:PDF  
17

 COM(2013) 627, 2013 09 11 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0627:FIN:EN:PDF 
18

 JOIN(2013) 1 žr.: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/eu-cybersecurity-plan-protect-open-internet-and-online-

freedom-and-opportunity 
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http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/eu-cybersecurity-plan-protect-open-internet-and-online-freedom-and-opportunity
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paskelbta kartu su Europos Komisijos pasiūlymu dėl direktyvos dėl priemonių aukštam bendram 

tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti.
19

  

Europos Parlamentas neseniai paskelbė kelias rezoliucijas dėl bendrosios skaitmeninės 

rinkos, įskaitant naujausią 2013 m. liepos 4 d. rezoliuciją
20

 ir ankstesniąją 2012 m. gruodžio 11 d. 

rezoliuciją,
21

 kurios abi pavadintos rezoliucijomis dėl bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo 

užbaigimo. Šiose rezoliucijose valstybės narės ir Europos Komisija raginami paskelbti bendrosios 

skaitmeninės rinkos plėtojimą pagrindiniu politikos prioritetu, įsipareigoti užtikrinti aukšto lygio 

tinklo ir informacijos saugumą ir sukurti palankią aplinką verslui; taip pat pabrėžiama, kad reikia 

pritaikyti esamus duomenų apsaugos teisės aktus prie naujų iššūkių ir inovacijų, atsižvelgiant į 

dabartinius ir ateities technologijų pokyčius.  

Telekomunikacijų taryba pernai metų gruodžio mėn. iš esmės pritarė Komisijos po 

skaitmeninės darbotvarkės peržiūros pasiūlytoms septynioms priemonėms: bendrosios turinio ir 

paslaugų skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimas; inovacijų viešajame sektoriuje taikymo 

spartinimas; sparčiojo plačiajuosčio ryšio tinklų tiesimas; nuotolinių kompiuterinių išteklių 

paslaugos; pasitikėjimas ir saugumas, susijęs su pasiūlymu dėl e. atpažinties ir su elektroninio 

saugumo strategija; darbo vietos ir įgūdžiai dirbant skaitmeninėje erdvėje; pramonės darbotvarkė 

didelio poveikio technologijų rinkose.  

2013 m. spalio 24–25 d. Europos Tarybos posėdyje  bus aptariama bendroji skaitmeninė 

rinka ir svarstoma Europos Komisijos pažangos ataskaita įgyvendinant bendrąją skaitmeninę rinką. 

Europos Tarybos išvados bus prieinamos prieš 2013 m. spalio 27–29 d. COSAC posėdį.  

                                                           

19
 COM(2013) 48 žr.: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/eu-cybersecurity-plan-protect-open-internet-and-

online-freedom-and-opportunity 
20

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP7-TA-2013-

0327%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN 
21

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP7-TA-2012-

0468%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN 
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