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PROTOKOLO SANTRAUKA 

Darbo grupė skaitmeninės transformacijos klausimais, pirmininkė Riina Sikkut, nacionaliniai 

parlamentai (Estija) 

2021 m. spalio 22 d., penktadienis, 11.00–13.00 val. 

1. Pirmininkės įvadinės pastabos 

Tai buvo pirmasis steigiamasis darbo grupės posėdis. Posėdis vyko mišria forma. Pirmininkė Riina Sikkut 

pasveikino narius ir atskirai – Eliną Valtonen (nacionaliniai parlamentai / Suomija), kuri pirmininkaus kitais 

metais. Tada buvo suteiktas žodis nariams (abėcėlės tvarka), kad kiekvienas iš jų galėtų trumpai prisistatyti 

ir pristatyti vieną ar dvi prioritetines temas, taip pat lūkesčius, susijusius su darbo grupės veiklos 

rezultatais.  

2. Diskusija  

Vienas iš Europos piliečių forumų atstovų pradėjo diskusiją ir apžvelgė 1-ojo forumo („Tvirtesnė 

ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas / švietimas, kultūra, jaunimas 

ir sportas / skaitmeninė transformacija“) darbą, susijusį su skaitmenine transformacija (žr. vaizdo 

transliacijas internetu). 

Darbo grupės nariai kalbėdami, be kita ko, pateikė tokias temas ir pasiūlymus:  

 poreikis skatinti skaitmenines paslaugas ir skaitmeninę ekonomiką, šalinant esamas kliūtis; 

 poreikis remti piliečius vykstant skaitmeninimo procesui ir užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgta į 

žmogiškuosius aspektus, pavyzdžiui, kai kalbama apie senėjančią visuomenę ar nepalankioje padėtyje 

esančias grupes;  

 užtikrinti tvarų, sąžiningą ir įtraukų skaitmeninimą ir įveikti skaitmeninę atskirtį;  

 demokratinį skaitmeninimą laikyti žmogaus teise; 

 Europos mastu siekti etiško požiūrio į skaitmeninimą, pavyzdžiui, tokiais klausimais kaip dirbtinis 

intelektas; 

 atsižvelgti į skaitmeninimo (pavyzdžiui, dirbtinio intelekto) poveikį darbo vietoms ir užimtumui ir 

užtikrinti tinkamus skaitmeninius įgūdžius verslininkams ir darbuotojams;  

 poreikis sudaryti vienodas sąlygas įmonėms ir vengti piktnaudžiavimo įtaka rinkoje; 

 bendradarbiaujant su privačiuoju sektoriumi spręsti skaitmeninimo klausimus;  

 tinkamos infrastruktūros ir prieinamumo (pvz., galimybių naudotis sparčiuoju internetu ir elektra 

varomiems automobiliams skirta infrastruktūra, taip pat ir kaimo vietovėse) svarba;  

 poreikis užtikrinti ES skaitmeninį suverenumą (pavyzdžiui, atsižvelgiant į puslaidininkių trūkumą) ir su 

tuo susijęs poreikis stiprinti pasaulinį ES vaidmenį sprendžiant susijusius klausimus; 

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
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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 skaitmeninių duomenų, kaip skaitmeninimo pagrindo, svarba;  

 esminis švietimo ir skaitmeninių įgūdžių bei skaitmeninio raštingumo vaidmuo; taip pat kaip svarbus 

elementas užtikrinant saugų skaitmeninių priemonių naudojimą;  

 e. sveikata;  

 itin reikšmingas kibernetinio saugumo vaidmuo ir duomenų apsaugos svarba; 

 skaitmeninimo poveikis sveikatai (poveikis vaikams, diena be socialinių tinklų) ir dezinformacijos 

rizika; 

 pabrėžti poreikį užtikrinti tarpdalykinį dialogą ir kūrybiškumą. 

Kalbant apie narių lūkesčius dėl darbo grupės rezultatų, buvo nurodyti tokie aspektai: 

 būtinybė išklausyti piliečius; 

 pageidavimas pateikti aiškias darbo grupės rekomendacijas, bent 3–4 politikos apžvalgas, parengtas 

remiantis piliečių indėliu, ir konkrečių veiksmų planą; 

 užtikrinti tinkamus svarstymus ir neskubėti priimti teisės aktų;  

 iš tiesų prisidėti prie Europos ateities, teikiant pasiūlymus ir reikalavimus; būti ryžtingiems ir 

ambicingiems; 

 pabrėžti, kad reikia laiko konkretiems pasiūlymams parengti; 

 pateikta pasiūlymų dėl neoficialių posėdžių (galbūt nuotoliniu būdu) arba tarpinių susitikimų / 

pasikeitimo nuomonėmis raštu, ekspertų pakvietimo bei rašytinės ataskaitos plenarinei sesijai; 

 poreikis nustatyti tam tikrą skaičių konkrečių matomų tikslų ir ateinančių metų tvarkaraštį, kuris 

turėtų būti aiškus ir įgyvendinamas. 

 

3. Pirmininkės baigiamosios pastabos 

Baigdama posėdį pirmininkė padėkojo visiems dalyviams už jų indėlį ir pabrėžė, kad jau esama tam tikro 

bendro požiūrio kalbant apie pastangas rasti europinį būdą skaitmeninei transformacijai įgyvendinti, 

siekiant sukurti etišką, į žmogų orientuotą, skaidrią ir saugią skaitmeninę visuomenę. Taip pat atrodo, kad 

bendrai sutariama laikytis plataus užmojo požiūrio ir pasinaudoti skaitmeninimo teikiamomis 

galimybėmis, o taip pat valdyti skaitmeninimo keliamą riziką ir susijusius iššūkius. Pirmininkė taip pat 

pažymėjo, kad nariai iš tikrųjų tikisi pasiekti apčiuopiamų rezultatų, ir pranešė, kad iki gruodžio mėn. 

plenarinės sesijos nariai bus informuoti apie planuojamus tolesnius veiksmus.  
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PRIEDAS: Darbo grupės skaitmeninės transformacijos klausimais narių sąrašas  

Pirmininkė:  Riina SIKKUT (Elina VALTONEN nuo 2022.1.1.) (Nacionaliniai parlamentai) 

Titulas Vardas Pavardė Komponentas 

   Thomas BYRNE Taryba 

  Dita CHARANZOVÁ Europos Parlamentas 

  Josianne CUTAJAR Europos Parlamentas 

   Claudia DÖRR-VOSS Taryba 

   Jelena  DRENJANIN Regionų komitetas 

  Yordanka   FANDAKOVA Vietos / regiono atstovas 

  Vasco FERNANDES  Europos piliečių forumai 

  Radosław  FOGIEL Nacionaliniai parlamentai 

  Antje  GERSTEIN  
Europos ekonomikos ir socialinių 

reikalų komitetas 

  Marietta  GIANNAKOU Nacionaliniai parlamentai 

  Antonio GIARDINA  Europos piliečių forumai 

  Marketa GREGOROVA Europos Parlamentas 

  Filip HOFMAN  Europos piliečių forumai 

  Eva Maria  HOLZLEITNER Nacionaliniai parlamentai 

  Assita KANKO Europos Parlamentas 

  Othmar KARAS Europos Parlamentas 

  Miapetra KUMPULA-NATRI Europos Parlamentas 

  Constance  LE GRIP Nacionaliniai parlamentai 

  Eva-Maria LIIMETS Taryba 

  Morten LØKKEGAARD Europos Parlamentas 

  Gisele Marguerite MAGNERY  Europos piliečių forumai 

  Jánosné MASEVSZKI  Europos piliečių forumai 

  Eva MAYDELL Europos Parlamentas 

  Paulo  MONIZ Nacionaliniai parlamentai 

  Noelle O’CONNELL 
Nacionaliniai piliečių forumai / 

renginiai 

   Sirpa PAATERO Taryba 

  Stefano  PALMIERI  
Europos ekonomikos ir socialinių 

reikalų komitetas 

  Chrisis  PANTELIDES Nacionaliniai parlamentai 

  Alessandro PANZA Europos Parlamentas 

  Gergana PASSY 
Nacionaliniai piliečių forumai / 

renginiai 

  Sandra PEREIRA Europos Parlamentas 

   Iulian-Vasile POPESCU Taryba 

  Carles 
PUIGDEMONT I 
CASAMAJÓ 

Europos Parlamentas 

  Lucia  PUTTRICH Nacionaliniai parlamentai 
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  Jessika  ROSWALL Nacionaliniai parlamentai 

   Lukas  SAVICKAS Nacionaliniai parlamentai 

  Paola SEVERINO 
Nacionaliniai piliečių forumai / 

renginiai 

  Riina SIKKUT Nacionaliniai parlamentai 

  Radoslaw SIKORSKI Europos Parlamentas 

  Vita Anda  TĒRAUDA Nacionaliniai parlamentai 

   Jean-Louis THILL Taryba 

  Rocío TOVIO DIAZ  Europos piliečių forumai 

  Elina  VALTONEN Nacionaliniai parlamentai 

  Mirja VEHKAPERA  Regionų komitetas 

  Margrethe VESTAGER Europos Komisija 

  Veronique WILLEMS Socialiniai partneriai 

 


