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KORTFATTAT REFERAT 

Arbetsgruppen för digital omställning, ordförande: Riina Sikkut, nationella parlament (Estland) 

Fredagen den 22 oktober 2021 kl. 11.00–13.00 

1. Inledande kommentarer från ordföranden 

Detta var arbetsgruppens första konstituerande sammanträde. Mötet hölls i hybridformat. Ordföranden 

Riina Sikkut välkomnade medlemmarna tillsammans med Elina Valtonen, (nationella parlament, Finland), 

som kommer att ta över som ordförande nästa år. Därefter fick medlemmarna ordet i alfabetisk ordning, 

så att var och en kort kunde presentera sig och redogöra för ett eller två prioriterade ämnen samt 

förväntningar i fråga om arbetsgruppens resultat.  

2. Diskussion  

En av företrädarna för de europeiska medborgarpanelerna inledde diskussionen med att ge en översikt 

över arbetet i panel 1 (”En starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning/ungdomsfrågor, idrott, 

kultur och utbildning/digital omställning”) med avseende på den digitala omställningen (se 

temaområdena). 

I inläggen från arbetsgruppens medlemmar ingick följande frågor och förslag:  

 Behovet att främja digitala tjänster och en digital ekonomi genom att undanröja befintliga hinder. 

 Behovet att stödja medborgarna i digitaliseringsprocessen och se till att de mänskliga aspekterna 

beaktas väl, till exempel när det gäller åldrande befolkningar eller missgynnade grupper.  

 Säkerställa en hållbar, rättvis och inkluderande digitalisering och överbrygga den digitala klyftan.  

 Betrakta den demokratiska digitaliseringen som en mänsklig rättighet. 

 Sträva efter en europeisk, etisk strategi för digitalisering, till exempel i frågor som artificiell intelligens. 

 Beakta digitaliseringens inverkan på arbetstillfällen och anställning (t.ex. artificiell intelligens) och 

säkerställa rätt digital kompetens för entreprenörer och arbetstagare.  

 Behovet att skapa lika villkor för företag och undvika missbruk av marknadsinflytande. 

 Arbeta i partnerskap med den privata sektorn för att hantera digitaliseringen.  

 Vikten av lämplig infrastruktur och tillgänglighet (t.ex. tillgång till snabbt internet och 

laddningsstationer för elbilar, även på landsbygden).  

 Behovet av digital suveränitet för EU (till exempel med hänvisning till bristen på halvledare) och i detta 

sammanhang behovet av en starkare global roll för EU i relaterade frågor, 

 Betydelsen av digitala data som kärnan i digitaliseringen.  

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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 Den nyckelroll som utbildning, digitala färdigheter och digital kompetens spelar, även som ett viktigt 

inslag i en säker användning av digitala verktyg.  

 Digital hälsa.  

 Cybersäkerhetens avgörande roll och vikten av dataskydd. 

 Digitaliseringens hälsoeffekter (konsekvenser för barn, dagar utan sociala medier) och riskerna med 

desinformation. 

 Betona behovet av tvärvetenskapliga dialoger och kreativitet. 

I fråga om medlemmarnas förväntningar på vad arbetsgruppen skulle åstadkomma togs även följande 

punkter upp: 

 Behovet att lyssna på medborgarna. 

 Önskemål om tydliga rekommendationer från gruppen, minst 3–4 policydokument som grundar sig 

på medborgarnas bidrag och en översikt med konkreta åtgärder. 

 Garantera tid för reflektion och inte stressa med lagstiftning.  

 Ge ett verkligt bidrag till Europas framtid och komma fram med förslag och krav, vara offensiv och 

ambitiös. 

 Vikten av att ha tid att lägga fram konkreta förslag. 

 Det fanns förslag till informella möten (eventuellt på distans) eller möten/skriftliga utbyten under 

arbetets gång och om att bjuda in experter samt lämna in en skriftlig rapport till kammaren. 

 Behovet av ett särskilt antal synliga mål och en tidsplan för de kommande åren, vilka måste vara 

tydliga och genomförbara. 

 

3. Avslutande kommentarer från ordföranden 

Ordföranden avslutade mötet med att tacka alla för deras bidrag och underströk att det redan finns en 

viss gemensam grund på temat att hitta en europeisk väg för den digitala omställningen i syfte att bygga 

upp ett etiskt, människocentrerat, transparent och säkert digitalt samhälle. Det verkade också finnas en 

gemensam grund för en ambitiös strategi och för att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen erbjuder, 

men även för att hantera de risker och utmaningar som digitaliseringen är förknippad med. Ordföranden 

noterade också att medlemmarna verkligen förväntar sig att komma fram till konkreta resultat och 

meddelade att medlemmarna före plenarsessionen i december kommer att informeras om de kommande 

stegen.  

 

 

BILAGA: Förteckning över medlemmarna i arbetsgruppen för digital omställning  
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BILAGA: Förteckning över medlemmarna i arbetsgruppen för digital omställning  

Ordförande:  
Riina SIKKUT (Elina VALTONEN sedan 

1.1.2022) 
(nationella parlament) 

Titel Förnamn Efternamn Organ 

Mr Thomas BYRNE Rådet 

Ms Dita CHARANZOVÁ Europaparlamentet 

Ms Josianne CUTAJAR Europaparlamentet 

Ms Claudia DÖRR-VOSS Rådet 

Ms Jelena DRENJANIN Regionkommittén 

Ms Yordanka FANDAKOVA Lokal/regional företrädare 

Mr Vasco FERNANDES Europeiska medborgarpaneler 

Mr Radosław FOGIEL Nationella parlament 

Ms Antje GERSTEIN 
Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén 

Ms Marietta GIANNAKOU Nationella parlament 

Mr Antonio GIARDINA Europeiska medborgarpaneler 

Ms Marketa GREGOROVA Europaparlamentet 

Mr Filip HOFMAN Europeiska medborgarpaneler 

Ms Eva Maria HOLZLEITNER Nationella parlament 

Ms Assita KANKO Europaparlamentet 

Mr Othmar KARAS Europaparlamentet 

Ms Miapetra KUMPULA-NATRI Europaparlamentet 

Ms Constance  LE GRIP Nationella parlament 

Ms Eva-Maria LIIMETS Rådet 

Mr Morten LØKKEGAARD Europaparlamentet 

Ms Gisele Marguerite MAGNERY  Europeiska medborgarpaneler 

Ms Jánosné MASEVSZKI  Europeiska medborgarpaneler 

Ms Eva MAYDELL Europaparlamentet 

Mr Paulo MONIZ Nationella parlament 

Ms Noelle O’CONNELL 
Nationella 

medborgarpaneler/evenemang 

Ms  Sirpa PAATERO Rådet 

Mr Stefano  PALMIERI 
Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén 

Mr Chrisis  PANTELIDES Nationella parlament 

Mr Alessandro PANZA Europaparlamentet 

Ms Gergana PASSY 
Nationella 

medborgarpaneler/evenemang 

Ms Sandra PEREIRA Europaparlamentet 

Mr  Iulian-Vasile POPESCU Rådet 

Mr Carles 
PUIGDEMONT I 
CASAMAJÓ 

Europaparlamentet 
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Ms Lucia PUTTRICH Nationella parlament 

Ms Jessika ROSWALL Nationella parlament 

Mr Lukas SAVICKAS Nationella parlament 

Prof. Paola SEVERINO 
Nationella 

medborgarpaneler/evenemang 

Ms Riina SIKKUT Nationella parlament 

Mr Radoslaw SIKORSKI Europaparlamentet 

Ms Vita Anda  TĒRAUDA Nationella parlament 

Mr Jean-Louis THILL Rådet 

Ms Rocío TOVIO DIAZ Europeiska medborgarpaneler 

Ms Elina VALTONEN Nationella parlament 

Ms Mirja VEHKAPERA Regionkommittén 

Ms Margrethe VESTAGER Europeiska kommissionen 

Ms Veronique WILLEMS Arbetsmarknadens parter 

 


