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PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 

Digitālās pārveides jautājumu darba grupa, kuru vada valstu parlamentu pārstāve Riina Sikkut 

(Igaunija)  

Piektdien, 2021. gada 22. oktobrī, plkst. 11.00–13.00 

1. Priekšsēdētājas ievadvārdi 

Šī bija darba grupas pirmā izveidošanas sanāksme. Sanāksme notika hibrīdsanāksmes veidā. 

Priekšsēdētāja Riina Sikkut kopā ar Elina Valtonen (valstu parlamentu pārstāve no Somijas), kura 

nākamgad pārņems priekšsēdētāja pienākumus, sveica darba grupas locekļus. Pēc tam darba grupas 

locekļiem tika dots vārds alfabētiskā secībā, ļaujot katram no viņiem īsi iepazīstināt ar sevi un runāt par 

vienu vai diviem prioritāriem tematiem, kā arī to, kādus šīs darba grupas darba rezultātus viņi sagaida.  

2. Diskusija  

Viens no Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju pārstāvjiem atklāja diskusiju, sniedzot pārskatu par darbu 

1. paneļdiskusijā (“Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un darbvietas / jaunatne, sports, kultūra un 

izglītība / digitālā pārveide”) saistībā ar digitālo pārveidi (sk. straumes). 

Darba grupas locekļi uzstājās saistībā ar šādiem jautājumiem un ierosinājumiem:  

 jāveicina digitālie pakalpojumi un digitālā ekonomika un šajā nolūkā jālikvidē pašreizējie šķēršļi; 

 jāatbalsta iedzīvotāji digitalizācijas procesā un jānodrošina, ka tiek pienācīgi ņemti vērā cilvēciskie 

aspekti, piemēram, attiecībā uz sabiedrības novecošanu vai nelabvēlīgā situācijā esošām grupām;  

 jānodrošina ilgtspējīga, taisnīga un iekļaujoša digitalizācija un jāpārvar digitālā plaisa;  

 demokrātiska digitalizācija ir jāuzskata par cilvēktiesībām; 

 jātiecas pēc Eiropas mēroga ētiskas pieejas digitalizācijai, piemēram, tādos jautājumos kā mākslīgais 

intelekts; 

 jāņem vērā digitalizācijas ietekme uz darbvietām un nodarbinātību (piemēram, mākslīgo intelektu) un 

jānodrošina pienācīgas digitālās prasmes uzņēmējiem un darba ņēmējiem;  

 jārada vienlīdzīgi konkurences apstākļi uzņēmumiem un jāizvairās no tirgus varas ļaunprātīgas 

izmantošanas; 

 digitalizācijas jautājumu risināšanā ir jāstrādā partnerībā ar privāto sektoru;  

 jāņem vērā atbilstīgas infrastruktūras un pieejamības nozīme (piemēram, piekļuve ātram internetam 

un elektromobiļu iekārtām, arī lauku apvidos);  

 jānodrošina ES digitālā suverenitāte (piemēram, attiecībā uz pusvadītāju deficītu) un attiecīgi 

spēcīgāka ES globālā loma citos saistītos jautājumos; 

 digitālo datu kā digitalizācijas kodola nozīme;  

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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 izglītības, digitālo prasmju un digitālās pratības būtiskā nozīme, jo tie cita starpā ir svarīgs digitālo rīku 

drošas izmantošanas elements;  

 digitālā veselība;  

 kiberdrošības izšķirošā nozīme un datu aizsardzības nozīme; 

 digitalizācijas ietekme uz veselību (ietekme uz bērniem, no sociālajiem medijiem brīva diena) un 

dezinformācijas riski; 

 tika uzsvērta vajadzība īstenot starpdisciplinārus dialogus un sekmēt radošumu. 

Saistībā ar to, ko darba grupas locekļi sagaida kā darba grupas darba rezultātus, tika minēti  šādi 

jautājumi: 

 jāuzklausa iedzīvotāji; 

 vēlme, lai darba grupa nāktu klajā ar skaidriem ieteikumiem, vismaz 3 līdz 4 politikas 

kopsavilkumiem, kas atbilst iedzīvotāju ieguldījumam, un izklāstu ar konkrētām darbībām; 

 jānodrošina pienācīgs pārdomu process, nesteidzoties izstrādāt tiesību aktus;  

 jādod reāls ieguldījums Eiropas nākotnē un jāiesniedz priekšlikumi un prasības, jābūt uzstājīgiem un 

jāizvirza vērienīgi mērķi; 

 jāuzsver, ka ir vajadzīgs laiks, lai nāktu klajā ar kaut ko konkrētu; 

 tika izteikti ierosinājumi neoficiālām sanāksmēm (iespējams, neklātienē) vai sanāksmēm/rakstiskai 

viedokļu apmaiņai laikā starp sanāksmēm, ekspertu uzaicināšanai un rakstiska ziņojuma 

sagatavošanai plenārsēdei; 

 jāizvirza skaidrs un izpildāms noteiktu un redzamu mērķu kopums un darba grafiks turpmākajiem 

gadiem. 

 

3. Priekšsēdētājas noslēguma runa 

Sanāksmes noslēgumā priekšsēdētāja pateicās visiem par ieguldījumu un uzsvēra, ka jau tagad ir radies 

kopīgs viedoklis jautājumā par to, kā rast Eiropas ceļu digitālās pārveides īstenošanā, lai veidotu ētisku, uz 

cilvēku orientētu, pārredzamu un drošu digitālo sabiedrību. Bija vērojams arī kopīgs viedoklis par to, ka 

vajadzīga vērienīga pieeja un jāizmanto digitalizācijas piedāvātās iespējas, kā arī jāpārvalda digitalizācijas 

radītie riski un problēmas. Priekšsēdētāja arī norādīja, ka darba grupas locekļi patiešām sagaida konkrētus 

rezultātus, un paziņoja, ka viņi pirms decembra plenārsēdes tiks informēti par plānotajiem turpmākajiem 

pasākumiem.  
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PIELIKUMS: Digitālās pārveides jautājumu darba grupas locekļu saraksts  

Priekšsēdētāja: Riina SIKKUT (Elina Valtonen no 1.01.2022.) 
(valstu parlamentu 

pārstāves) 

Vārds Uzvārds Pārstāv 

Thomas BYRNE Padome 

Dita CHARANZOVÁ Eiropas Parlaments 

Josianne CUTAJAR Eiropas Parlaments 

Claudia DÖRR-VOSS Padome 

 Jelena  DRENJANIN Reģionu komiteja 

Yordanka   FANDAKOVA Vietējais/reģionālais pārstāvis 

Vasco FERNANDES  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Radosław  FOGIEL Valstu parlamenti 

Antje  GERSTEIN  
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komiteja 

Marietta  GIANNAKOU Valstu parlamenti 

Antonio GIARDINA  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Marketa GREGOROVA Eiropas Parlaments 

Filip HOFMAN  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Eva Maria  HOLZLEITNER Valstu parlamenti 

Assita KANKO Eiropas Parlaments 

Othmar KARAS Eiropas Parlaments 

Miapetra KUMPULA-NATRI Eiropas Parlaments 

Constance  LE GRIP Valstu parlamenti 

Eva-Maria LIIMETS Padome 

Morten LØKKEGAARD Eiropas Parlaments 

Gisele Marguerite MAGNERY  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Jánosné MASEVSZKI  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Eva MAYDELL Eiropas Parlaments 

Paulo  MONIZ Valstu parlamenti 

Noelle O’CONNELL 
Valstu pilsoņu 

paneļdiskusijas/pasākumi 

Sirpa PAATERO Padome 

Stefano  PALMIERI  
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komiteja 

Chrisis  PANTELIDES Valstu parlamenti 

Alessandro PANZA Eiropas Parlaments 

Gergana PASSY 
Valstu pilsoņu 

paneļdiskusijas/pasākumi 

Sandra PEREIRA Eiropas Parlaments 

Iulian-Vasile POPESCU Padome 

Carles 
PUIGDEMONT I 
CASAMAJÓ 

Eiropas Parlaments 
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Lucia  PUTTRICH Valstu parlamenti 

Jessika  ROSWALL Valstu parlamenti 

Lukas  SAVICKAS Valstu parlamenti 

Paola SEVERINO 
Valstu pilsoņu 

paneļdiskusijas/pasākumi 

Riina SIKKUT Valstu parlamenti 

Radoslaw SIKORSKI Eiropas Parlaments 

Vita Anda  TĒRAUDA Valstu parlamenti 

Jean-Louis THILL Padome 

Rocío TOVIO DIAZ  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Elina  VALTONEN Valstu parlamenti 

Mirja VEHKAPERA  Reģionu komiteja 

Margrethe VESTAGER Eiropas Komisija 

Veronique WILLEMS Sociālie partneri 

 


