KELIAS PO ROMOS
TVIRTA IR SUSIETA BENDROJI RINKA

„Manau, kad turime daug geriau panaudoti didžiules sienų nepaisančių
skaitmeninių technologijų atveriamas galimybes. Jei taip padarysime,
galėsime užtikrinti, kad Europos gyventojai netrukus galės visoje
Europoje naudotis mobiliaisiais telefonais ir nemokėti tarptinklinio ryšio
mokesčių. Galėsime užtikrinti, kad vartotojai bet kurioje Europos vietoje,
nepriklausomai nuo valstybių sienų, galės elektroninėmis priemonėmis
gauti paslaugas, klausytis muzikos, žiūrėti filmus ir sporto renginius.
Galėsime sukurti visiems vienodas veiklos sąlygas: visoms Europos
Sąjungoje tiekiančioms prekes ar teikiančioms paslaugas bendrovėms
galios tos pačios duomenų apsaugos ir vartotojų saugos taisyklės.“
Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris, 2014 m. liepos 15 d.

Romos sutartimis buvo sukurta bendroji rinka, kurioje žmonės, prekės, paslaugos ir kapitalas gali laisvai judėti, ir sudarytos sąlygos Europos piliečių gerovei ir stabilumui. Būdami bendrojoje rinkoje piliečiai, kaip vartotojai, turi didesnį
pasirinkimą, be to, daugelio prekių ir paslaugų kainos mažesnės. ES užtikrina aukštus vartotojų apsaugos standartus,
įskaitant prekių ir maisto saugos ir kitas sutartines teises. Įmonėms bendroji rinka sudaro sąlygas siūlyti prekes ir
paslaugas 500 mln. potencialių klientų. Daugiau kaip 330 mln. žmonių. devyniolikoje iš 28 ES valstybių narių kasdien
naudojasi bendra valiuta euru. Ji tapo antra pasaulyje labiausiai naudojama rezervine valiuta.
Internetinės paslaugos atveria daug galimybių, bet ES lygmeniu jos didžia dalimi neišnaudotos

315 mln.
europiečių
internetu
naudojasi
kasdien

54 % interneto
paslaugos
iš JAV

4 % ES
tarpvalstybinės interneto
paslaugos
42 % nacionalinės
valstybių narių
interneto
paslaugos

Tik 15 %
vartotojų apsiperka
internetu kitoje ES
šalyje
Tik 7% MVĮ prekiauja
su užsieniu

Šaltinis: Jungtinio tyrimų centro Naujų technologijų tyrimų instituto darbo dokumentas dėl skaitmeninės ekonomikos, 2015 m.

Romos deklaracija
„Klestinti ir tvari Europa: Sąjunga, kurioje užtikrinamas augimas ir kuriamos darbo vietos; Sąjunga, kurioje veikianti
tvirta, sujungta ir plėtojama bendroji rinka, atvira technologiniams pokyčiams, ir stabili bei dar labiau sustiprinta
bendra valiuta atveria augimo, sanglaudos, konkurencingumo, inovacijų ir mainų galimybių, ypač mažosioms ir
vidutinėms įmonėms; Sąjunga, kuri skatina ilgalaikį ir tvarų augimą, tuo tikslu pasitelkdama investicijas, struktūrines
reformas ir dėdama pastangas, kad sukurtų ekonominę ir pinigų sąjungą.“
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IŠŠŪKIS
Nesustiprinus ekonominės ir pinigų sąjungos, Europai galėtų išsprūsti proga kurti darbo vietas ir
užtikrinti teisingą ir tvarų augimą konkurencingoje socialinėje rinkos ekonomikoje, kurios tikslas yra
visiškas užimtumas ir socialinė pažanga.
Neatidėliotinu prioritetu lieka krizės padarinių – nuo ilgalaikio nedarbo iki didelių viešojo ir privačiojo
sektorių skolų – šalinimas. Pirmą kartą po Antrojo pasaulinio karo kyla realus pavojus, kad dabartinė jaunuolių
karta bus mažiau pasiturinti nei jų tėvai. Užtikrinti, kad Europos ekonomika būtų įtraukesnė, konkurencingesnė,
atsparesnė ir perspektyvesnė, bus svarbiausias ne vienų ateinančių metų prioritetas.

TOLESNI VEIKSMAI
Suvokdama, kad visapusiškai veikiančioje bendrojoje rinkoje galima sukurti
daugiau darbo vietų ir pasiekti didesnį augimą, Komisija ėmėsi įvairių
bendrosios rinkos strategijų. Ji pirmiausia siekia panaudoti galimybes,
kurios atsivertų iki galo sukūrus bendrąją skaitmeninę rinką.
Visapusiškai veikiančios bendrosios skaitmeninės rinkos indėlis į ekonomiką
galėtų siekti 415 mlrd. EUR ir būtų sukurta šimtai tūkstančių naujų darbo
vietų. Nuo 2015 m. gegužės mėn. padaryta didelė pažanga. Tačiau reikia
daug nuveikti, pirmiausia daugiau investuoti į skaitmenines infrastruktūras
ir itin našias kompiuterines sistemas, e. privatumą, skatinti e. prekybą ir
modernizuoti autorių teisių taisykles.
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Baltojoje knygoje dėl Europos ateities pripažįstama, kad bendra valiuta būtina, kad ir kokio scenarijaus Sąjunga
pasirinks laikytis, ir ji turi būti naudinga visiems piliečiams, įmonėms ir valstybėms narėms. Siekiant pašalinti
likusius trūkumus ir skirtumus ir pasirengti būsimoms krizėms reikia sustiprinti Europos ekonominės ir pinigų
sąjungos pamatus. 2015 m. birželio mėn. Penkių pirmininkų pranešime išdėstyta, kaip baigti kurti ekonominę ir
pinigų sąjungą. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras buvo atnaujintas ir dabar apima daugiau
socialinių aspektų. Dirbame, kad supaprastintume ir pagerintume galiojančių ekonomikos ir fiskalinių taisyklių
skaidrumą ir nuspėjamumą.
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