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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 

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

Reede, 17. detsember 2021 kell 11.00–13.00 

1. Juhataja avab koosoleku 

See oli digiülemineku töörühma teine koosolek. Koosolek toimus veebikoosoleku vormis. Töörühma juht 

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

järgmisel aastal. Viidates eelmise koosoleku kokkuvõtvale protokollile, rõhutas Riina Sikkut, et töörühm 

on juba kindlaks määranud mitu olulist teemat, mis on seotud digiülemineku Euroopa teega, mille 

eesmärk on luua inimkesksel lähenemisviisil põhinev eetiline, turvaline ja läbipaistev digitaalühiskond. Ta 

rõhutas vajadust saavutada käegakatsutavaid tulemusi ja kutsus töörühma üles käsitlema teemat 

ambitsioonikalt. Töörühma juht teatas, et esimese paneelarutelu kolmanda istungjärgu edasilükkamise 

tõttu ei ole paneelarutelu soovitused veel kättesaadavad, kuid kodanikud annavad oma diskussioonidest 

aru ja platvormi kaudu saadud sisend on kättesaadav. Arvestades ideede suurt hulka ja laia teemaderingi, 

tegi Riina Sikkut ettepaneku ehitada arutelud praegu üles kolme samba ümber: „Meie ühiskonna 

kaitsmine“, „Inimeste võimestamine“ ja „Majanduse tugevdamine“, ning keskenduda sellel koosolekul 

esimesele. See hõlmaks digitaalset suveräänsust ja eetikat, küberohte ja andmekaitset, digitaalseid õigusi 

ja kaasatust ning reostust, kestlikkust ja vastupidavust. Töörühma juht osutas ka saabunud kirjalikele 

seisukohtadele ja kutsus liikmeid üles esitama ideid suuliselt töörühmas ja konverentsi täiskogu istungil, 

et neid mõtteid saaks töö käigus kasutada. 

2. Euroopa kodanike esimese paneelarutelu osaliste aruanne arutelude seisu kohta  

Esimese paneelarutelu esindaja andis aru senistest aruteludest ja rõhutas mitmeid olulisi tõstatatud 

küsimusi. Need käsitlesid muu hulgas seda, kuidas hoida ära niinimetatud aruka töö võimalikku väljapoole 

ELi ümberpaigutamist ning digitaliseerimisest tulenevate uute töövormide reguleerimist. Rõhutati 

vajadust tegeleda uute tehnoloogiavahendite keskkonnamõjuga ja digireostusega. Veel ühe prioriteedina 

nimetati haridust, eelkõige eesmärgiga aidata noortel digimaailmas teed leida. Sõna võtsid ka teised 

kodanikud, rõhutades vajadust inimkeskse lähenemisviisi järele, mis hõlmaks kõigile mõeldud digitaalset 

kirjaoskust. Samuti tõstatati vajadus digitaalse taristu järele, näiteks seoses elektrisõidukite 

laadimisjaamadega. Paneelarutelu raames on arutatud ka e-tervise, küberturvalisuse, andmekaitse ja ELi 

suveräänsuse (nt pooljuhid) valdkonna küsimusi. 

Riigisisese kodanike paneelarutelu esindaja andis teada Iirimaa paneelaruteludes toimunud debattidest, 

mis peegeldasid suures osas Euroopa kodanike paneelarutelus tõstatatud küsimusi. Nondes aruteludes 

tõstatati teemad, mille eesmärk oli toetada avaliku ja erasektori koostööd, võidelda desinformatsiooni 

vastu ja tagada ELi tugev roll, milles keskendutakse digitaliseerimise keskkonnamõjule. Valdkondadena, 
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milles EL võiks koostööd teha, toodi esile vaktsineerimispassi lisamist ravikindlustuskaartidele, 5G 

tehnoloogia ja lairibaühenduse kasutuselevõttu, digitaalset autonoomiat ja suveräänsust, 

küberturvalisust ja võitlust küberkuritegevuse vastu, vastupanuvõimet ja andmete turvalisust. 

3. Mitmekeelse digiplatvormi kolmanda vahearuande arutelu 

Selles päevakorrapunktis anti sõna kõigepealt kodanike esindajatele ning seejärel kõigile liikmetele 

tähestikulises järjekorras.  

Kodanikud rõhutasid, et vaja on kaasavat digiülemineku käsitust, mis ei jätaks kedagi kõrvale. Seda peeti 

prioriteetseks nii teatavate elanikkonnarühmade puhul, nagu eakad, ja samuti linna- ja maapiirkondade 

puhul ning seoses äärealadega. Üks selles küsimuses esitatud idee sisaldas teatud liiki digitaalset 

tugiteenust. Kodanikud soovisid ka lihtsustatud lähenemisviisi andmekaitsele (milles ei esitataks pikki 

teateid küpsiste kasutamise kohta) ning toonitasid hariduse tähtsust, rõhutades vajadust suurendada 

tarbijate teadlikkust kübermaailma ohtudest. Samuti rõhutati, et paneelarutelu peaks endiselt olema 

teadlikum sellest, mis on Euroopa tasandil juba olemas või ettevalmistamisel.  

Järgnevatel aruteludel tõstatasid töörühma liikmed terve rea küsimusi, millest paljud kinnitasid ja kordasid 

kodanike tõstatatud punkte. Mitu liiget rõhutas, et on oluline kuulata kodanike ideid ja seisukohti ning 

seostada ideed teabega kehtivate või tulevaste ELi tasandi õigusaktide kohta. 

Rõhutati, kui oluline on ELi digitaalne suveräänsus ning selliste riskide vältimine, mida digiüleminek võib 

näiteks väärinfo kaudu demokraatiale põhjustada, samuti vajadust tagada, et ka digiajastul järgitakse ja 

kaitstakse Euroopa väärtusi ja demokraatlikke põhimõtteid. Esitati idee luua uus meediaplatvorm, mis 

tagaks kvaliteetse meediasisu laialdase kättesaadavuse. 

Üheks oluliseks elemendiks peeti teadusuuringuid ja innovatsiooni, näiteks tehisintellekti, mikro- ja 

nanotehnoloogia, uute materjalide ja biotehnoloogia valdkonnas.  

Teema ülemaailmsele mõõtmele viidates soovisid mõned liikmed ELi geopoliitilist kohalolekut 

digimaailmas ja seda, et EL oleks ülemaailmsete standardite kehtestaja. Samuti tõsteti esile vajadust 

tagada, et tarbijate tarneahelates austataks inimõigusi.  

Sõnavõttude korduv teema oli haridus ja digioskuste edendamise vajadus, olgu siis selleks, et tagada 

kvalifitseeritud töötajate, ettevõtjate ja haridustöötajate kättesaadavus või suurendada kodanike 

riskiteadlikkust, näiteks valeuudiste ja andmeturbe alal. Haridusest räägiti koolidega seoses, aga ka 

elukestva õppe kontekstis. 

Paljud pidasid väga oluliseks töökindlat digitaalset taristut, sealhulgas juurdepääsu kiirele 

internetiühendusele maapiirkondades ja äärealadel ning äärepoolseimaid piirkondi ühendavate 

infokiirteede korrashoidmist. Seda peeti ka VKEde konkurentsivõime säilitamise ja digilõhe kaotamise 

oluliseks elemendiks. 

Paljud liikmed rõhutasid, et vaja on kaasavat digiüleminekut, kus kedagi ei jäeta kõrvale, millega 

välditakse digilõhet ja mis oleks inimkeskne. Vahendina, mis aitab edendada juurdepääsu tehnoloogiale 

ka väiksematel turgudel ja muuta teabe kättesaadavamaks kogu Euroopas, esitati keeletehnoloogiat ja 

keelelise tõrjutuse vastu võitlemise ELi raamistikku. Samuti korrati vajadust kaitsta muutuvas digitaalses 

töökeskkonnas töötajaid ja sotsiaalseid õigusi.  
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Tõstatati kestlikkuse teema ning digireostuse ja digitaalse CO2 jalajäljega tegelemise küsimus.  

Liikmed arutasid ka juurdepääsu andmetele ja digitaalset ühtset turgu, viidates asjaolule, et VKEdel on 

vaja õiglast ja võrdset juurdepääsu andmetele, sealhulgas andmete vabale piiriülesele liikumisele ja 

koostalitlusvõimele, mis põhineks ühistel standarditel ja põhimõtetel. Tehti ettepanekuid näitlikustada 

digitaliseerimisest saadavat kasu praktiliste rakenduste, näiteks eID abil. Toodi esile põhimõte „kõigepealt 

digitaalselt“ ning avatud andmete tähtsus. 

Mõned liikmed juhtisid tähelepanu digitaliseerimisega seotud ohtudele, mille tõttu on vaja ELi tasandi 

õigusakte, et kaitsta tõhusalt eraelu puutumatust ja digitaalõigusi. Seoses tehisintellektiga rõhutati, et 

ülim otsustusõigus peab alati jääma inimesele. Hoiatati avalikes või eraruumides biomeetria kasutamise 

eest, välja arvatud juhul, kui see on hädavajalik. Sellega seoses nägi üks liige ka vajadust kehtestada piirid 

ja tagada avaliku sektori asutuste aruandekohustus nuhkvara kasutamise puhul, mis võib ohustada 

Euroopa demokraatiat, ning tagada, et Euroopas jätkuks ruumi küberpagulastele ja küberpagenduses 

olijatele. 

Elina Valtonen väljendas heameelt juba tõstatatud paljude oluliste küsimuste üle ning teatas, et jaanuaris 

jätkub töö kolmele kindlaksmääratud sambale tuginedes.  

4. Juhataja lõpetab koosoleku 

Koosoleku lõpetuseks väljendas Riina Sikkut heameelt liikmete esitatud erinevate vaatenurkade üle. Ta 

rõhutas selgete, kogu ELi hõlmavate reeglite vajadust, et tagada kodanike õiguste kaitse ja valdavalt 

inimkeskne lähenemisviis. Teine oluline komponent on turvalise taristu juurdepääsetavus, et tagada 

kõigile teabe ja digiteenuste kättesaadavus. Kättesaadava teabe ja andmete hulga tõttu on vaja selgeid 

andmekaitse ja eraelu puutumatuse kaitse reegleid. Üha olulisemaks muutub desinformatsiooni vastu 

võitlemine usaldusväärse ja kontrollitud teabe abil. Selleks et kõik saaksid digimaailmast kasu, on vaja 

vältida digilõhet ning tagada haridus ja oskused, mis võimaldavad kõigil osaleda, sealhulgas 

keeletehnoloogia abil. Nii mitmekeelsel digiplatvormil kui ka töörühma koosolekul kirjeldati erinevaid 

viise, kuidas võimaldada osalemist, jagada seisukohti ning viia kodanikke, ametnikke ja sektoreid kokku 

foorumites, platvormidel ja portaalides. Ühiskonna kaitseks on vaja, et ELil oleks digitaalne suveräänsus. 

Töö edenemise huvides ergutas juhataja ühissekretariaati andma paneelaruteludes osalevatele 

kodanikele teavet kehtivate või kavandatavate ELi tasandi õigusaktide kohta. Samuti teatas ta, et 

kokkuvõttev protokoll ja koosoleku päevakord tehakse kättesaadavaks kiiremini. Järgmine koosolek 

toimub jaanuaris. 

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

Töörühma juht:  
Riina SIKKUT (alates 1.1.2022 Elina 

VALTONEN) 
(riikide parlamendid) 

Pöördumisvorm 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 

hr Carles 
PUIGDEMONT I 
CASAMAJÓ 

Euroopa Parlament 
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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 

 


