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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 

Digiülemineku töörühm, mida juhib Riina Sikkut, riikide parlamendid (Eesti) 

Reede, 22. oktoober 2021 kell 11.00–13.00 

1. Töörühma juhi sissejuhatavad märkused 

See oli töörühma esimene ja avakoosolek. Koosolek toimus hübriidvormis. Töörühma juht Riina Sikkut 

tervitas liikmeid koos Elina Valtoneniga (riikide parlamendid / Soome), kes juhib töörühma järgmisel 

aastal. Seejärel anti tähestikulises järjekorras sõna liikmetele. Iga liige sai võimaluse end lühidalt 

tutvustada, esitleda üht või kaht prioriteetset teemat ja teatada, milliseid tulemusi ta töörühmalt ootab.  

2. Arutelu  

Arutelu avas Euroopa kodanike paneelarutelude esindaja, kes andis ülevaate esimese paneelarutelu 

(„Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad / noored, sport, kultuur ja haridus / digiüleminek“) 

tööst seoses digiüleminekuga (vt vood). 

Töörühma liikmete sõnavõttudes tõstatati muu hulgas järgmised teemad ja tehti järgmised ettepanekud:  

 vajadus edendada digiteenuseid ja digimajandust, kõrvaldades praegused tõkked; 

 vajadus toetada kodanikke digiülemineku protsessis ja tagada, et põhjalikult võetakse arvesse 

inimlikke aspekte, näiteks vananeva elanikkonna või ebasoodsas olukorras olevate rühmade puhul;  

 tagada kestlik, õiglane ja kaasav digiüleminek ning ületada digilõhe;  

 pidada demokraatlikku digiüleminekut inimõiguseks; 

 püüda võtta digiülemineku suhtes euroopalik, eetiline lähenemisviis, näiteks sellistes küsimustes nagu 

tehisintellekt; 

 võtta arvesse digiülemineku (näiteks tehisintellekti) mõju töökohtadele ja tööhõivele ning tagada 

ettevõtjatele ja töötajatele sobivad digioskused;  

 vajadus luua ettevõtjatele võrdsed tingimused ja vältida turuvõimu kuritarvitamist; 

 partnerlused erasektoriga digiülemineku käsitlemiseks;  

 sobiva taristu ja juurdepääsetavuse tähtsus (näiteks kiire internetiühenduse ja elektrisõidukite 

laadimispunktide kättesaadavus, ka maapiirkondades);  

 vajadus ELi digitaalse suveräänsuse järele (näiteks seoses pooljuhtide puudusega) ja sellega seoses 

vajadus ELi tugevama ülemaailmse rolli järele asjaomastes küsimustes; 

 digiülemineku keskmes asuvate digitaalandmete tähtsus;  

 hariduse, digioskuste ja digikirjaoskuse oluline roll, muu hulgas digivahendite ohutu kasutamise 

seisukohast;  

 e-tervis;  

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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 küberturvalisuse otsustav roll ja andmekaitse tähtsus; 

 digiülemineku mõju tervisele (mõju lastele, sotsiaalmeediast puhkamise päev) ja desinformatsiooniga 

seotud ohud; 

 rõhutada vajadust valdkondadevaheliste dialoogide ja loovuse järele. 

Töörühma liikmete ootustena nimetati järgmisi punkte: 

 vajadus kuulata kodanikke; 

 soov, et rühm esitaks selged soovitused, vähemalt 3–4 poliitikaülevaadet, mis tuginevad kodanike 

panusele, ja ülevaate konkreetsetest meetmetest; 

 tagada nõuetekohane järelemõtlemine, mitte kiirustada õigusaktide vastuvõtmisega;  

 anda tõeline panus Euroopa tulevikku ning esitada ettepanekuid ja nõudmisi, olla julge ja 

ambitsioonikas; 

 rõhutada, et konkreetsete tulemuste saamiseks kulub aega; 

 tehti ettepanekuid korraldada mitteametlikke kohtumisi (võib-olla kaugteel) või koosolekuid / 

kirjalikku teabevahetust, kutsuda esinema eksperte ja esitada täiskogule kirjalik aruanne; 

 vajadus püstitada teatav arv nähtavaid eesmärke ja koostada lähiaastate ajakava, mis peab olema 

selge ja teostatav. 

 

3. Töörühma juhi lõppsõna 

Koosolekut lõpetades tänas juht kõiki antud panuse eest ja rõhutas, et juba on tekkinud teatav ühine 

arusaam sellest, kuidas leida digiülemineku Euroopa tee, et luua eetiline, inimkeskne, läbipaistev ja 

turvaline digitaalühiskond. Samuti näis valitsevat üksmeel selles, et vaja on ambitsioonikat lähenemisviisi 

ja tuleb kasutada digiülemineku pakutavaid võimalusi, aga ka juhtida digiüleminekuga kaasnevaid riske ja 

lahendada probleeme. Juht märkis lisaks, et liikmed ootavad päriselt käegakatsutavaid tulemusi. Ta 

teatas, et liikmeid teavitatakse enne detsembri täiskogu istungit järgmistest kavandatud sammudest.  

 

 

LISA: Digiülemineku töörühma liikmete nimekiri  
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LISA: Digiülemineku töörühma liikmete nimekiri  

Juht:  
Riina SIKKUT (alates 1.1.2022 Elina 

VALTONEN) 
(riikide parlamendid) 

Pöördumisvor
m 

Eesnimi Perekonnanimi Keda esindab 

Hr  Thomas BYRNE Nõukogu 

Pr Dita CHARANZOVÁ Euroopa Parlament 

Pr Josianne CUTAJAR Euroopa Parlament 

Pr  Claudia DÖRR-VOSS Nõukogu 

Pr  Jelena  DRENJANIN Regioonide Komitee 

Pr Yordanka  FANDAKOVA Kohalik/piirkondlik esindaja 

Hr Vasco FERNANDES  Euroopa kodanike paneelarutelud 

Hr Radosław  FOGIEL Riikide parlamendid 

Pr Antje  GERSTEIN  
Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomitee 

Pr Marietta  GIANNAKOU Riikide parlamendid 

Hr Antonio GIARDINA  Euroopa kodanike paneelarutelud 

Pr Marketa GREGOROVA Euroopa Parlament 

Hr Filip HOFMAN  Euroopa kodanike paneelarutelud 

Pr Eva Maria  HOLZLEITNER Riikide parlamendid 

Pr Assita KANKO Euroopa Parlament 

Hr Othmar KARAS Euroopa Parlament 

Pr Miapetra KUMPULA-NATRI Euroopa Parlament 

Pr Constance  LE GRIP Riikide parlamendid 

Pr Eva-Maria LIIMETS Nõukogu 

Hr Morten LØKKEGAARD Euroopa Parlament 

Pr Gisele Marguerite MAGNERY  Euroopa kodanike paneelarutelud 

Pr Jánosné MASEVSZKI  Euroopa kodanike paneelarutelud 

Pr Eva MAYDELL Euroopa Parlament 

Hr Paulo  MONIZ Riikide parlamendid 

Pr Noelle O’CONNELL 
Riigisisesed kodanike 

paneelarutelud/üritused 

Pr  Sirpa PAATERO Nõukogu 

Hr Stefano  PALMIERI  
Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomitee 

Hr Chrisis  PANTELIDES Riikide parlamendid 

Hr Alessandro PANZA Euroopa Parlament 

Pr Gergana PASSY 
Riigisisesed kodanike 

paneelarutelud/üritused 

Pr Sandra PEREIRA Euroopa Parlament 

Hr  Iulian-Vasile POPESCU Nõukogu 
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Hr Carles 
PUIGDEMONT I 
CASAMAJÓ 

Euroopa Parlament 

Pr Lucia  PUTTRICH Riikide parlamendid 

Pr Jessika  ROSWALL Riikide parlamendid 

Hr  Lukas  SAVICKAS Riikide parlamendid 

Prof Paola SEVERINO 
Riigisisesed kodanike 

paneelarutelud/üritused 

Pr Riina SIKKUT Riikide parlamendid 

Hr Radoslaw SIKORSKI Euroopa Parlament 

Pr Vita Anda  TĒRAUDA Riikide parlamendid 

Hr  Jean-Louis THILL Nõukogu 

Pr Rocío TOVIO DIAZ  Euroopa kodanike paneelarutelud 

Pr Elina  VALTONEN Riikide parlamendid 

Pr Mirja VEHKAPERA  Regioonide Komitee 

Pr Margrethe VESTAGER Euroopa Komisjon 

Pr Veronique WILLEMS Sotsiaalpartnerid 

 


