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KORTFATTET REFERAT 

Arbejdsgruppen om digital omstilling, ledet af Riina Sikkut, de nationale parlamenter (Estland) 

Fredag den 22. oktober 2021 kl. 11.00-13.00 

1. Indledende bemærkninger fra formanden 

Dette var det første konstituerende møde i arbejdsgruppen. Mødet blev afholdt i hybridformat. 

Formanden, Riina Sikkut, bød medlemmerne velkommen sammen med Elina Valtonen (de nationale 

parlamenter/Finland), som overtager formandskabet næste år. Medlemmerne fik derefter ordet i 

alfabetisk rækkefølge, således at de hver især kort kunne præsentere sig selv og præsentere et eller to 

prioriterede emner samt forventningerne til arbejdsgruppens resultater.  

2. Drøftelse  

En af repræsentanterne for EU-borgerpanelerne indledte drøftelsen ved at give et overblik over arbejdet 

i Panel 1 ("Stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse/ungdom, idræt, kultur og 

uddannelse/digital omstilling") i forbindelse med digital omstilling (se arbejdsstrømmene). 

Under drøftelsen fremsatte medlemmerne af arbejdsgruppen følgende punkter og forslag:  

 behovet for at fremme digitale tjenester og en digital økonomi ved at fjerne nuværende hindringer 

 behovet for at støtte borgerne i digitaliseringsprocessen og sikre, at der tages behørigt hensyn til de 

menneskelige aspekter, f.eks. når det drejer sig om aldrende befolkninger eller dårligt stillede grupper  

 sikre en bæredygtig, retfærdig og inklusiv digitalisering og overvinde den digitale kløft  

 betragte demokratisk digitalisering som en menneskeret 

 stræbe efter en europæisk, etisk tilgang til digitalisering, f.eks. i forbindelse med spørgsmål som 

kunstig intelligens 

 tage hensyn til digitaliseringens indvirkning på arbejdspladser og beskæftigelse (f.eks. kunstig 

intelligens) og sikre, at iværksættere og medarbejdere har de rette digitale færdigheder  

 behovet for at skabe lige vilkår for virksomhederne og undgå misbrug af markedsstyrke 

 samarbejde i partnerskaber med den private sektor om at tackle digitalisering  

 betydningen af passende infrastruktur og tilgængelighed (såsom adgang til hurtigt internet og 

faciliteter til elektriske biler, også i landdistrikterne)  

 behovet for EU's digitale suverænitet (f.eks. manglen på halvledere) og i denne forbindelse behovet 

for en stærkere global rolle for EU i relaterede spørgsmål 

 betydningen af digitale data som kernen i digitalisering  

 den centrale rolle, som uddannelse og digitale færdigheder og kompetencer spiller, herunder også 

som et vigtigt element i en sikker anvendelse af digitale værktøjer  

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/0axbornep87ymbow9cxvc51twrkt?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%201%20session%201%20Report_FINAL.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%201%20session%201%20Report_FINAL.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211022/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211022T135530Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=b89b1fd91f155e367f795bbfaca8b9ff5ca2c56621071ce6766b12b61b67e538
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 digital sundhed  

 cybersikkerhedens afgørende rolle og vigtigheden af databeskyttelse 

 digitaliseringens indvirkning på sundheden (konsekvenser for børn, en dag uden sociale medier) og 

risikoen for desinformation 

 behovet for tværfaglig dialog og behovet for kreativitet. 

Med hensyn til medlemmernes forventninger til arbejdsgruppens resultater blev følgende punkter også 

drøftet: 

 behovet for at lytte til borgerne 

 ønsket om at komme med klare anbefalinger fra gruppen, mindst 3-4 politiske briefinger, der bygger 

på borgernes input, og et udkast med konkrete tiltag 

 sikre grundige overvejelser, ingen forhastet lovgivning  

 yde et reelt bidrag til Europas fremtid og til forslag og krav og være offensiv og ambitiøs 

 understreger, at der er behov for at opnå konkrete resultater 

 Der var forslag til uformelle møder (eventuelt fjernmøder) eller møder/skriftlige udvekslinger 

mellem indbudte eksperter og en skriftlig rapport til plenarforsamlingen 

 behovet for et specifikt antal synlige mål og en tidsplan for de kommende år, som skal være klar og 

gennemførlig. 

 

3. Afsluttende bemærkninger fra formanden 

Formanden afsluttede mødet og takkede alle for deres bidrag og understregede, at der allerede er opstået 

et vist fælles grundlag for at finde en europæisk tilgang til den digitale omstilling med henblik på at 

opbygge et etisk, menneskecentreret, gennemsigtigt og sikkert digitalt samfund. Der syntes også at være 

enighed om at anlægge en ambitiøs tilgang og udnytte de muligheder, som digitaliseringen giver, men 

også om at håndtere de risici og udfordringer, som digitaliseringen medfører. Formanden bemærkede 

også, at der er en reel forventning hos medlemmerne om at fremlægge konkrete resultater, og meddelte, 

at medlemmerne forud for plenarforsamlingen i december vil blive orienteret om de planlagte næste 

skridt.  
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BILAG: Liste over medlemmer af arbejdsgruppen om digital omstilling  

Formand:  
Riina SIKKUT (Elina VALTONEN fra og med 

1.1.2022) 
(Nationale parlamenter) 

Titel Fornavn Efternavn Komponent 

   Thomas BYRNE Rådet 

  Dita CHARANZOVÁ Europa-Parlamentet 

  Josianne CUTAJAR Europa-Parlamentet 

   Claudia DÖRR-VOSS Rådet 

   Jelena  DRENJANIN Regionsudvalget 

  Yordanka   FANDAKOVA Lokal/regional repræsentant 

  Vasco FERNANDES  EU-borgerpaneler 

  Radosław  FOGIEL Nationale parlamenter 

  Antje  GERSTEIN  
Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg 

  Marietta  GIANNAKOU Nationale parlamenter 

  Antonio GIARDINA  EU-borgerpaneler 

  Marketa GREGOROVA Europa-Parlamentet 

  Filip HOFMAN  EU-borgerpaneler 

  Eva Maria  HOLZLEITNER Nationale parlamenter 

  Assita KANKO Europa-Parlamentet 

  Othmar KARAS Europa-Parlamentet 

  Miapetra KUMPULA-NATRI Europa-Parlamentet 

  Constance  LE GRIP Nationale parlamenter 

  Eva-Maria LIIMETS Rådet 

  Morten LØKKEGAARD Europa-Parlamentet 

  Gisele Marguerite MAGNERY  EU-borgerpaneler 

  Jánosné MASEVSZKI  EU-borgerpaneler 

  Eva MAYDELL Europa-Parlamentet 

  Paulo  MONIZ Nationale parlamenter 

  Noelle O’CONNELL 
Nationale 

borgerpaneler/arrangementer 

   Sirpa PAATERO Rådet 

  Stefano  PALMIERI  
Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg 

  Chrisis  PANTELIDES Nationale parlamenter 

  Alessandro PANZA Europa-Parlamentet 

  Gergana PASSY 
Nationale 

borgerpaneler/arrangementer 

  Sandra PEREIRA Europa-Parlamentet 

   Iulian-Vasile POPESCU Rådet 

  Carles 
PUIGDEMONT I 
CASAMAJÓ 

Europa-Parlamentet 
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  Lucia  PUTTRICH Nationale parlamenter 

  Jessika  ROSWALL Nationale parlamenter 

   Lukas  SAVICKAS Nationale parlamenter 

Prof. Paola SEVERINO 
Nationale 

borgerpaneler/arrangementer 

  Riina SIKKUT Nationale parlamenter 

  Radoslaw SIKORSKI Europa-Parlamentet 

  Vita Anda  TĒRAUDA Nationale parlamenter 

   Jean-Louis THILL Rådet 

  Rocío TOVIO DIAZ  EU-borgerpaneler 

  Elina  VALTONEN Nationale parlamenter 

  Mirja VEHKAPERA  Regionsudvalget 

  Margrethe VESTAGER Europa-Kommissionen 

  Veronique WILLEMS Arbejdsmarkedets parter 

 


