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KORTFATTET REFERAT 

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

Fredag den 17. december 2021 kl. 11.00-13.00 

1. Indledning ved formanden 

Dette var det andet møde i Arbejdsgruppen om digital omstilling. Mødet blev afholdt i onlineformat. 

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

parlamenter/Finland), som overtager formandskabet næste år. Under henvisning til det kortfattede 

referat af sidste møde understregede Riina Sikkut, at gruppen allerede havde identificeret en række 

centrale emner, der var relevante for en europæisk digital omstilling med det formål at opbygge et etisk, 

sikkert og gennemsigtigt digitalt samfund baseret på en menneskecentreret tilgang. Hun understregede 

behovet for at fremlægge konkrete resultater og opfordrede gruppen til at anlægge en ambitiøs tilgang. 

Riina Sikkut oplyste, at panelets anbefalinger på grund af udsættelsen af det tredje møde i panel 1 endnu 

ikke forelå, men at borgerne ville aflægge rapport om deres drøftelser, og at input fra platformen var til 

rådighed. I betragtning af den store mængde idéer og det brede emne foreslog Riina Sikkut for 

nærværende at strukturere drøftelserne på grundlag af tre søjler: "Værnen om vores samfund", 

"Selvbestemmelse til borgerne" og "Styrkelse af økonomien" og fokusere på den første søjle på dette 

møde. Dette ville omfatte digital suverænitet og etik; cybertrusler og databeskyttelse; digitale rettigheder 

og inklusion; forurening, bæredygtighed og holdbarhed. Riina Sikkut henviste også til de modtagne 

skriftlige bidrag og opfordrede medlemmerne til selv at bruge arbejdsgruppen og konferencens 

plenarforsamling til at fremsætte idéer i mundtlig form for at kunne bruge dem i processen. 

2. Rapport fra borgerne fra EU-borgerpanel 1 om status for deres drøftelser  

En repræsentant for panel 1 redegjorde for de hidtidige drøftelser og understregede en række centrale 

emner, der var blevet rejst. Disse omfattede forebyggelse af en mulig flytning af "smart work" til lande 

uden for EU og regulering af nye arbejdsformer som følge af digitaliseringen. Behovet for at håndtere 

miljøvirkningerne af nye teknologier og digital forurening blev understreget. Uddannelse var en anden 

prioritet, navnlig for at hjælpe unge med at navigere i den digitale verden. Andre borgere kom også med 

indlæg og understregede behovet for en menneskecentreret tilgang med digitale færdigheder for alle. 

Behovet for digital infrastruktur blev også taget op, f.eks. når det gælder ladestationer til elektriske 

køretøjer. Spørgsmål vedrørende digital sundhed, cybersikkerhed, databeskyttelse og EU's suverænitet 

(f.eks. halvledere) er også blevet drøftet i panelet. 

En borgerrepræsentant rapporterede om drøftelser i irske paneler, som i høj grad afspejlede de 

spørgsmål, der blev rejst i det europæiske panel. De emner, der blev rejst under disse drøftelser, var at 

støtte samarbejdet mellem den offentlige og den private sektor, bekæmpe desinformation og give EU en 
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stærk rolle med fokus på digitaliseringens miljøvirkninger. Idéer som f.eks. tilføjelse af vaccinationskort til 

sygesikringskort, etablering af 5G og bredbåndsforbindelse, digital autonomi og suverænitet, 

cybersikkerhed og bekæmpelse af cyberkriminalitet, modstandsdygtighed og datasikkerhed blev fremlagt 

som samarbejdsområder for EU. 

3. Drøftelser om den tredje foreløbige rapport fra den flersprogede digitale platform 

Borgerrepræsentanterne fik ordet først under dette punkt, hvorefter alle medlemmer fik ordet i alfabetisk 

rækkefølge.  

Borgerne understregede behovet for en inklusiv tilgang til digitalisering, så ingen lades i stikken. Dette 

blev betragtet som en prioritet både med hensyn til visse befolkningsgrupper såsom ældre, men også 

mellem byområder og landdistrikter eller i forhold til fjerntliggende regioner. De idéer, der blev fremsat i 

denne forbindelse, omfattede en form for "digital støttetjeneste". Borgerne opfordrede også til en 

forenklet tilgang til databeskyttelse (afskaffelse af lange meddelelser om brug af cookies) og 

understregede betydningen af uddannelse, idet de fremhævede behovet for at øge forbrugernes 

bevidsthed om risiciene i cyberverdenen. Det blev også understreget, at der stadig er behov for en større 

bevidsthed i panelet om, hvad der allerede er på plads eller under forberedelse på europæisk plan.  

I de efterfølgende drøftelser rejste arbejdsgruppens medlemmer en lang række spørgsmål, hvoraf mange 

forstærkede og gentog de emner, som borgerne havde rejst. Flere medlemmer understregede 

betydningen af at lytte til borgernes idéer og synspunkter og behovet for at knytte idéerne til oplysninger 

om eksisterende eller kommende lovgivning på EU-plan. 

Betydningen af EU's digitale suverænitet og af at undgå risici for undergravelse af demokratiet som følge 

af digitaliseringen, f.eks. gennem desinformation, blev understreget samt behovet for at sikre, at 

europæiske værdier og demokratiske principper blev videreført og beskyttet i den digitale tidsalder. Idéen 

om en ny medieplatform, der vil kunne sikre, at medieindhold af høj kvalitet er bredt tilgængeligt, blev 

fremsat. 

Forskning og innovation blev betragtet som et vigtigt element, f.eks. i forbindelse med kunstig intelligens, 

mikro- og nanoteknologi, nye materialer eller bioteknologi.  

Med henvisning til den globale dimension opfordrede nogle medlemmer til en geopolitisk tilstedeværelse 

af EU i den digitale verden og til, at EU bliver en global standardsætter. Behovet for at sikre, at 

menneskerettighederne blev respekteret i forbrugerforsyningskæderne, blev ligeledes fremhævet.  

Et tilbagevendende emne i forbindelse med interventioner var behovet for uddannelse og fremme af 

digitale færdigheder, det være sig for at sikre tilgængeligheden af kvalificeret personale, iværksættere og 

undervisere eller for at øge borgernes risikobevidsthed f.eks. for at håndtere falske nyheder og 

datasikkerhed. Uddannelse blev rejst som et emne for skolerne, men også i forbindelse med livslang 

læring. 

Behovet for en robust digital infrastruktur blev af mange betragtet som et afgørende punkt, herunder 

adgang til højhastighedsinternetforbindelser i landdistrikter og fjerntliggende områder og sikring af 

vedligeholdelsen af datamotorveje, der forbinder regionerne i den yderste periferi. Dette blev også 

identificeret som et vigtigt element for SMV'ernes konkurrenceevne og for at afhjælpe den digitale kløft. 
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Mange medlemmer understregede behovet for en inklusiv digitalisering, der ikke lader nogen i stikken, 

så en digital kløft undgås, og med fokus på den menneskelige side. Sprogteknologi og en EU-ramme for at 

håndtere sproglig udstødelse blev foreslået som et redskab til at fremme adgangen til teknologi også på 

mindre markeder og gøre information mere tilgængelig i hele Europa. Behovet for at beskytte 

arbejdstagere og sociale rettigheder i det digitale arbejdsmiljø under forandring blev også gentaget.  

Spørgsmål om bæredygtighed og håndtering af digital forurening og det digitale CO2-fodaftryk blev rejst.  

Medlemmerne rejste også spørgsmålet om dataadgang og et digitalt indre marked med henvisning til 

SMV'ers behov for at have fair og lige adgang til data, herunder fri grænseoverskridende dataudveksling 

og interoperabilitet, baseret på fælles standarder og principper. Der blev fremsat forslag om at påvise 

fordelene ved digitalisering gennem praktiske eksempler såsom eID. Det såkaldte "digital først"-princip 

blev foreslået, ligesom betydningen af åbne data blev fremhævet. 

Nogle medlemmer henledte opmærksomheden på risiciene ved digitalisering og krævede lovgivning på 

EU-plan for effektivt at beskytte privatlivets fred og digitale rettigheder. Med hensyn til kunstig intelligens 

blev det understreget, at det er nødvendigt, at mennesket altid træffer den endelige beslutning. Der blev 

fremsat advarsler mod biometrisk genkendelse i offentlige eller private områder, undtagen hvor det var 

absolut nødvendigt. I den forbindelse så et medlem også behovet for at fastsætte grænser og sikre 

ansvarlighed for offentlige myndigheders brug af spyware, som kan true det europæiske demokrati, og 

for at sikre, at der var plads i Europa til cyberflygtninge. 

Elina Valtonen glædede sig over, at mange vigtige punkter allerede var blevet rejst, og oplyste, at arbejdet 

vil fortsætte i januar inden for de tre opstillede søjler.  

4. Afslutning ved formanden 

Riina Sikkut rundede mødet af, idet hun udtrykte tilfredshed med de forskellige perspektiver, som 

medlemmerne havde givet udtryk for. Hun understregede behovet for klare EU-regler for at sikre, at 

borgernes rettigheder beskyttes, og at der anlægges en menneskecentreret tilgang. En anden vigtig 

komponent er tilgængeligheden af sikker infrastruktur for at sikre, at alle har adgang til oplysninger og 

digitale tjenester. Mængden af tilgængelige oplysninger og data kræver klare regler om databeskyttelse 

og beskyttelse af privatlivets fred. Bekæmpelse af desinformation ved at levere pålidelige, faktatjekkede 

oplysninger bliver stadig vigtigere. For at alle kan drage fordel af den digitale verden, er der behov for at 

undgå en digital kløft og sikre uddannelse og færdigheder, der gør det muligt for alle at deltage, herunder 

gennem sprogteknologi. Både på den flersprogede digitale platform og på arbejdsgruppens møde blev 

der beskrevet forskellige måder, hvorpå man kan deltage, udveksle synspunkter og bringe borgere, 

embedsmænd og sektorer sammen gennem fora, platforme og portaler. Og endelig har vi brug for digital 

suverænitet i EU for at værne om vores samfund. 

Med hensyn til processen opfordrede formanden det fælles sekretariat til at give borgerne i panelerne 

oplysninger om eksisterende eller planlagt regulering på EU-plan. Hun meddelte også, at det kortfattede 

mødereferat og dagsordenen for mødet ville foreligge hurtigere. Næste møde ville finde sted i januar. 

BILAG: Liste over medlemmer af Arbejdsgruppen om digital omstilling  
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BILAG: Liste over medlemmer af Arbejdsgruppen om digital omstilling  

Formand:  
Riina SIKKUT (Elina VALTONEN fra den 

1.1.2022) 
(De nationale parlamenter) 

Tiltale Fornavn Efternavn Komponent 

Hr.  Thomas BYRNE Rådet 

Fr. Dita CHARANZOVÁ Europa-Parlamentet 

Fr. Josianne CUTAJAR Europa-Parlamentet 

Fr.  Claudia DÖRR-VOSS Rådet 

Fr.  Jelena  DRENJANIN Regionsudvalget 

Fr.  Yordanka   FANDAKOVA Lokal/regional repræsentant 

Hr. Vasco FERNANDES  EU-borgerpaneler 

Hr. Radosław  FOGIEL De nationale parlamenter 

Fr. Antje  GERSTEIN  
Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg  

Fr. Marietta  GIANNAKOU De nationale parlamenter 

Hr. Antonio GIARDINA  EU-borgerpaneler 

Fr. Marketa GREGOROVA Europa-Parlamentet 

Hr. Filip HOFMAN  EU-borgerpaneler 

Fr. Eva Maria  HOLZLEITNER De nationale parlamenter 

Fr. Assita KANKO Europa-Parlamentet 

Hr. Othmar KARAS Europa-Parlamentet 

Fr.  Miapetra KUMPULA-NATRI Europa-Parlamentet 

Fr. Constance  LE GRIP De nationale parlamenter 

Fr.  Eva-Maria LIIMETS Rådet 

Hr. Morten LØKKEGAARD Europa-Parlamentet 

Fr. Gisele Marguerite MAGNERY  EU-borgerpaneler 

Fr.  Jánosné MASEVSZKI  EU-borgerpanel 

Fr.  Eva MAYDELL Europa-Parlamentet 

Hr.  Paulo  MONIZ De nationale parlamenter 

Fr. Noelle O’CONNELL 
Nationale 

borgerpaneler/arrangementer 

Fr.  Sirpa PAATERO Rådet 

Hr. Stefano  PALMIERI  
Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg 

Hr. Chrisis  PANTELIDES De nationale parlamenter 

Hr.  Alessandro PANZA Europa-Parlamentet 

Fr. Gergana PASSY 
Nationale 

borgerpaneler/arrangementer 

Fr. Sandra PEREIRA Europa-Parlamentet 

Hr.  Iulian-Vasile POPESCU Rådet 

Hr. Carles 
PUIGDEMONT I 
CASAMAJÓ 

Europa-Parlamentet 
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Fr.  Lucia  PUTTRICH De nationale parlamenter 

Fr. Jessika  ROSWALL De nationale parlamenter 

Hr.  Lukas  SAVICKAS De nationale parlamenter 

Prof. Paola SEVERINO 
Nationale 

borgerpaneler/arrangementer 

Fr. Riina SIKKUT De nationale parlamenter 

Hr. Radoslaw SIKORSKI Europa-Parlamentet 

Fr.  Vita Anda  TĒRAUDA De nationale parlamenter 

Hr.   Jean-Louis THILL Rådet 

Fr. Rocío TOVIO DIAZ  EU-borgerpaneler 

Fr. Elina  VALTONEN De nationale parlamenter 

Fr. Mirja VEHKAPERA  Regionsudvalget 

Fr. Margrethe VESTAGER Europa-Kommissionen 

Fr. Veronique WILLEMS Arbejdsmarkedets parter 

 


