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PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 

Digitālās pārveides jautājumu darba grupa, kuru vada valstu parlamentu pārstāve Riina Sikkut 

(Igaunija)  

Piektdien, 2021. gada 17. decembrī, plkst. 11.00–13.00 

1. Priekšsēdētājas ievadvārdi 

Šī bija Digitālās pārveides jautājumu darba grupas otrā sanāksme. Sanāksme notika tiešsaites formātā. 

Priekšsēdētāja Riina Sikkut kopā ar Elina Valtonen (valstu parlamentu pārstāve no Somijas), kura 

nākamgad pārņems priekšsēdētājas pienākumus, sveica darba grupas locekļus. Atsaucoties uz pēdējās 

sanāksmes protokola kopsavilkumu, R. Sikkut uzsvēra, ka grupa jau ir apzinājusi vairākus svarīgus tematus, 

kas ir būtiski Eiropas digitālās pārveidei, lai izveidotu ētisku, drošu un pārredzamu digitālo sabiedrību, 

kuras pamatā ir uz cilvēku vērsta pieeja. Viņa uzsvēra, ka ir nepieciešami konkrēti rezultāti, un aicināja 

grupu īstenot vērienīgu pieeju. R. Sikkut informēja, ka pirmās paneļkomitejas trešās sesijas atlikšanas dēļ 

ekspertu grupas ieteikumi vēl nav pieejami, taču iedzīvotāji ziņos par savām diskusijām un ka platformas 

ieguldījums ir jau pieejams. Ņemot vērā ideju lielo skaitu un plašo tematiku, R. Sikkut ierosināja diskusijas 

strukturēt trīs galvenajos pīlāros: “Sabiedrības aizsardzība”, “Cilvēku iespēju palielināšana” un 

“Ekonomikas stiprināšana” un šajā sanāksmē galveno uzmanību pievērst pirmajam pīlāram. Tas aptvers 

digitālo suverenitāti un ētiku, kiberdraudus un datu aizsardzību, digitālās tiesības un iekļaušanu, kā arī 

piesārņojumu, ilgtspēju un noturību. R. Sikkut arī norādīja uz saņemtajiem rakstiskajiem komentāriem un 

aicināja locekļus izmantot gan darba grupu, gan konferences plenārsēdi, lai mutiski izklāstītu idejas, ko 

varētu izmantot šajā procesā. 

2. Eiropas pilsoņu pirmās paneļdiskusijas dalībnieku ziņojums par diskusiju pašreizējo stāvokli  

Pirmās paneļdiskusijas pārstāvis ziņoja par līdz šim notikušajām diskusijām un uzsvēra vairākus galvenos 

izvirzītos tematus. To vidū bija centieni novērst “viedā darba” iespējamo pārvietošanu ārpus ES robežām 

un reglamentēt jaunus, digitalizācijas radītus darba veidus. Tika uzsvērta nepieciešamība risināt 

jautājumus saistībā par jauno tehnoloģiju ietekmi uz vidi un digitālo piesārņojumu. Vēl viena prioritāte ir 

izglītība, jo īpaši, lai palīdzētu jauniešiem orientēties digitālajā pasaulē. Iesaistījās arī citi iedzīvotāji, 

uzsverot, ka ir vajadzīga uz cilvēku vērsta pieeja, nodrošinot digitālo pratību visiem. Tika uzsvērta arī 

nepieciešamība pēc digitālās infrastruktūras, piemēram, elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijām. Darba 

grupā tika apspriesti arī jautājumi, kas skar digitālo veselību, kiberdrošību, datu aizsardzību un ES 

suverenitāti (piemēram, pusvadītāju ražošanu). 

Īrijas iedzīvotāju pārstāvis ziņoja par diskusijām šīs valsts paneļdiskusijās, kas lielā mērā bija veltītas 

Eiropas paneļdiskusijā izvirzītajiem jautājumiem. Šajās diskusijās tika apspriesti tādi temati kā atbalsts 

publiskā un privātā sektora sadarbībai, dezinformācijas apkarošana un spēcīga ES loma, īpašu uzmanību 
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pievēršot digitalizācijas ietekmei uz vidi. Tika ierosinātas idejas tādās jomās kā vakcinācijas sertifikāta 

pievienošana veselības apdrošināšanas kartēm, 5G un platjoslas pieslēguma izvēršana, digitālā 

autonomija un suverenitāte, kiberdrošība un kibernoziedzības apkarošana, noturība un datu drošība, kur 

sadarbība varētu notikt ES līmenī. 

3. Diskusija par daudzvalodu digitālās platformas trešo starpposma ziņojumu 

Vispirms par šo jautājumu izteicās iedzīvotāju pārstāvji, pēc tam vārds tika dots darba grupas locekļiem 

alfabētiskā secībā.  

Iedzīvotāji uzsvēra, ka ir vajadzīga iekļaujoša pieeja digitalizācijai, nevienu neatstājot novārtā. Tas tika 

uzskatīts par prioritāti gan attiecībā uz noteiktām iedzīvotāju grupām, piemēram, vecāka gadagājuma 

cilvēkiem, gan uz atšķirību starp pilsētu un lauku teritorijām vai saistībā ar attāliem reģioniem. Šajā 

sakarībā ierosinātās idejas ietvēra arī sava veida “digitālo pakalpojumu” atbalsta sniegšanai. Iedzīvotāji arī 

aicināja izmantot vienkāršotu pieeju datu aizsardzībai (atsakoties no gariem paziņojumiem par sīkdatņu 

izmantošanu) un uzsvēra izglītības nozīmi, apliecinot, ka ir jāpalielina patērētāju informētība par 

kiberpasaulē pastāvošajiem riskiem. Tika arī uzsvērts, ka paneļdiskusijā joprojām ir vajadzīga labāka 

informētība par to, kas jau ir ieviests vai tiek gatavots Eiropas līmenī.  

Turpmākajās diskusijās darba grupas locekļi izvirzīja virkni jautājumu, no kuriem daudzi pastiprināja un 

atkārtoja iedzīvotāju izvirzītos jautājumus. Vairāki locekļi uzsvēra, ka ir svarīgi uzklausīt iedzīvotāju idejas 

un viedokļus un ka idejas ir jāsaista ar informāciju par spēkā esošo vai gaidāmo regulējumu ES līmenī. 

Tika uzsvērts, cik svarīgi ir nodrošināt ES digitālo suverenitāti un novērst riskus, ko digitalizācija rada 

demokrātijai, piemēram, ar maldinošu informāciju, kā arī nodrošināt to, ka digitālajā laikmetā tiek 

ievērotas un aizsargātas Eiropas vērtības un demokrātijas principi. Tika izvirzīta ideja par jaunu plašsaziņas 

līdzekļu platformu, kas nodrošinātu, ka kvalitatīvs plašsaziņas līdzekļu saturs ir plaši pieejams. 

Pētniecība un inovācija tika uzskatīta par svarīgu elementu, piemēram, saistībā ar mākslīgo intelektu, 

mikro un nanotehnoloģijām, jauniem materiāliem vai biotehnoloģijām.  

Atsaucoties uz globālo dimensiju, daži locekļi aicināja nodrošināt ES ģeopolitisko klātbūtni digitālajā 

pasaulē un padarīt ES par globālu standartu noteicēju. Tāpat tika izvirzīts jautājums par nepieciešamību 

nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu patērētāju piegādes ķēdēs.  

Grupas locekļi vairākkārt pievērsās nepieciešamībai veicināt izglītību un digitālās prasmes, lai nodrošinātu 

kvalificētu darbinieku, uzņēmēju un pedagogu pieejamību, kā arī palielinātu iedzīvotāju informētību par 

riskiem, piemēram, kā attiekties pret viltus ziņām un datu drošību. Izglītība tika apspriesta ne tikai saistībā 

ar skolām, bet arī ar mūžizglītību. 

Daudzi par būtisku punktu uzskatīja vajadzību pēc stabilas digitālās infrastruktūras, tostarp piekļuvi 

ātrgaitas interneta savienojumiem lauku un attālos apvidos un datu maģistrāļu, kas savieno tālākos 

reģionus, uzturēšanu. Tas tika arī atzīts par svarīgu elementu MVU konkurētspējas uzlabošanai un digitālās 

plaisas novēršanai. 

Daudzi locekļi uzsvēra, ka ir vajadzīga iekļaujoša digitalizācija, nevienu neatstājot novārtā, izvairoties no 

digitālās plaisas un koncentrējoties uz cilvēcisko faktoru. Valodu tehnoloģijas un ES sistēma atstumtības 

valodas dēļ novēršanai tika ierosinātas kā instruments, ar ko veicināt piekļuvi tehnoloģijām arī mazākos 
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tirgos un padarītu informāciju pieejamāku visā Eiropā. Atkārtoti tika uzsvērta arī nepieciešamība aizsargāt 

darba ņēmējus un sociālās tiesības mainīgajā digitālajā darba vidē.  

Tika diskutēts arī par ilgtspēju un digitālā piesārņojuma un digitālās oglekļa pēdas novēršanu.  

Locekļi izvirzīja arī jautājumus saistībā ar piekļuvi datiem un digitālo vienoto tirgu, atsaucoties uz 

nepieciešamību nodrošināt MVU taisnīgu un vienlīdzīgu piekļuvi datiem, tostarp datu brīvu pārrobežu 

apriti un sadarbspēju, pamatojoties uz kopīgiem standartiem un principiem. Tika ierosināts demonstrēt 

digitalizācijas sniegtos ieguvumus, aplūkojot praktiskus izmantošanas gadījumus, piemēram, elektronisko 

identifikāciju. Tika ierosināts princips “vispirms digitāls”, kā arī uzsvērta atvērto datu nozīme. 

Daži locekļi vērsa uzmanību uz digitalizācijas riskiem, kuru novēršanai nepieciešami ES līmeņa tiesību akti, 

lai efektīvi aizsargātu privātumu un digitālās tiesības. Attiecībā uz mākslīgo intelektu tika uzsvērta 

nepieciešamība nodrošināt, ka galīgo lēmumu vienmēr pieņem cilvēks. Tika izteikti brīdinājumi saistībā ar 

biometriskās atpazīšanas pielietošanu publiskās vai privātās teritorijās, izņemot gadījumus, kad tas ir 

absolūti nepieciešams. Šajā sakarībā viens loceklis arī uzskatīja, ka ir jānosaka robežas un jānodrošina 

pārskatatbildība par to, ka publiskās iestādes izmanto spiegprogrammatūras, kas var apdraudēt Eiropas 

demokrātiju, un jānodrošina, ka Eiropā ir telpa kiberbēgļiem/trimdiniekiem. 

E. Valtonen atzinīgi vērtēja to, ka ir jau izvirzīti daudzi svarīgi jautājumi, un informēja, ka darbs pie trim 

galvenajiem pīlāriem turpināsies janvārī.  

4. Sanāksmes slēgšana 

R. Sikkut slēdz sanāksmi, paužot gandarījumu par grupas locekļu piedāvātajām dažādajām perspektīvām. 

Viņa uzsvēra, ka ir vajadzīgi skaidri ES mēroga noteikumi, lai nodrošinātu pilsoņu tiesību aizsardzību un uz 

cilvēku vērstu pieeju. Vēl viens svarīgs komponents ir drošas infrastruktūras pieejamība, lai panāktu to, ka 

ikvienam ir piekļuve informācijai un digitālajiem pakalpojumiem. Pieejamās informācijas un datu apjoms 

prasa skaidrus noteikumus par datu un privātuma aizsardzību. Arvien svarīgāka kļūst dezinformācijas 

apkarošana, sniedzot uzticamu un pārbaudītu informāciju. Lai ikviens varētu gūt labumu no digitālās 

pasaules, ir jāizvairās no digitālās plaisas un jānodrošina izglītība un prasmes, kas ļauj piedalīties ikvienam, 

tostarp izmantojot valodu tehnoloģijas. Gan daudzvalodu digitālajā platformā, gan darba grupas 

sanāksmē tika aprakstīti dažādi veidi, kā veicināt līdzdalību, dalīties viedokļiem un pulcēt kopā 

iedzīvotājus, ierēdņus un nozares, izmantojot forumus, platformas un portālus. Un, visbeidzot, lai 

aizsargātu mūsu sabiedrību, mums ir vajadzīga ES digitālā suverenitāte. 

Attiecībā uz procesu priekšsēdētāja mudināja Kopīgo sekretariātu paneļdiskusijās sniegt iedzīvotājiem 

informāciju par spēkā esošo vai plānoto ES līmeņa regulējumu. Viņa arī paziņoja, ka sanāksmes protokola 

kopsavilkums un darba kārtība būs pieejami savlaicīgāk. Nākamā sanāksme notiks janvārī. 

PIELIKUMS: Digitālās pārveides jautājumu darba grupas locekļu saraksts  
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PIELIKUMS: Digitālās pārveides jautājumu darba grupas locekļu saraksts  

Riina SIKKUT (Elina Valtonen no 1.01.2022.) (valstu parlamentu pārstāves) 
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Thomas BYRNE Padome 
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Josianne CUTAJAR Eiropas Parlaments 

Claudia DÖRR-VOSS Padome 

 Jelena  DRENJANIN Reģionu komiteja 

Yordanka  FANDAKOVA Vietējais/reģionālais pārstāvis 

Vasco FERNANDES  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Radosław  FOGIEL Valstu parlamenti 
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Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komiteja 

Marietta  GIANNAKOU Valstu parlamenti 

Antonio GIARDINA  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
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Filip HOFMAN  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Eva Maria  HOLZLEITNER Valstu parlamenti 
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Miapetra KUMPULA-NATRI Eiropas Parlaments 

Constance  LE GRIP Valstu parlamenti 

Eva-Maria LIIMETS Padome 
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Gisele Marguerite MAGNERY  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Jánosné MASEVSZKI  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Eva MAYDELL Eiropas Parlaments 

Paulo  MONIZ Valstu parlamenti 
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Valstu pilsoņu 

paneļdiskusijas/pasākumi 

Sirpa PAATERO Padome 

Stefano  PALMIERI  
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komiteja 
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Alessandro PANZA Eiropas Parlaments 
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Valstu pilsoņu 

paneļdiskusijas/pasākumi 

Sandra PEREIRA Eiropas Parlaments 

Iulian-Vasile POPESCU Padome 
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Eiropas Parlaments 
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