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KORTFATTET REFERAT 

Arbejdsgruppen om digital omstilling, ledet af Elina Valtonen, de nationale parlamenter 

(Finland)/Riina Sikkut, de nationale parlamenter (Estland) 

Torsdag den 7. april 2022 kl. 18.00-20.30 

 

1. Indledende bemærkninger fra formanden  

Formanden forklarede, at dette ville være arbejdsgruppens sidste møde. Formålet med mødet var at 
gennemgå de reviderede udkast til forslag, som afspejlede tilbagemeldingerne fra det foregående 
møde, herunder den skriftlige opfølgning heraf, samt drøftelserne på den seneste plenarforsamling.  
 

2. Indledende bemærkninger fra talsmanden  
Talsmanden udtrykte bred tilfredshed med de forskellige udkast til forslag, som afspejlede borgernes 
interesser og anbefalingerne. Han henviste til yderligere bemærkninger, der var blevet fremsat om 
menneskecentrerede aspekter, og mente, at der stadig kunne tilføjes nogle elementer i denne 
henseende.  
 

3. Drøftelse af den reviderede udgave af forslagene  
Gruppen drøftede hvert af udkastene til forslag (overordnede mål og ledsagende specifikke 
foranstaltninger) og fokuserede på forslag til justeringer af eller tilføjelser til teksten. Revisionerne 
omfattede en indledning, der skulle understrege behovet for en ambitiøs tilgang til den digitale 
omstilling og henvise til konsekvenserne af den russiske aggression mod Ukraine. 
 
Følgende forslag blev fremsat under debatten:  
 
Forslag I: Adgang til digital infrastruktur  

➢ I foranstaltning 4 blev det foreslået at tilføje en henvisning til at forhindre 
leverandørfastlåsning, så kunder lettere kan skifte mellem udbydere.  

➢ I foranstaltning 6 blev det foreslået at medtage en henvisning til adgang til helpdeske for at 
understøtte borgernes ret til adgang til digitale tjenester.  

➢ I foranstaltning 4 blev det foreslået at tilføje en henvisning til 2030-målene for gigabit- og 5G-
dækning.  

➢ I foranstaltning 6 blev det foreslået at tilføje en specifik henvisning til borgernes adgang til 
elektroniske arkiver. Formanden påpegede, at dette spørgsmål var omfattet af afsnittet om 
datamobilitet.  

➢ Titlen på dette forslag bør indeholde en henvisning til "lige" adgang til digital infrastruktur.  
➢ I foranstaltning 4 bør der også henvises til en forbedring af markederne set fra forbrugernes 

synspunkt.  
➢ Det blev foreslået at tilføje en henvisning til et europæisk charter om digitale rettigheder som 

et logisk næste skridt efter Kommissionens forslag til en erklæring om digitale rettigheder, 
som var et interinstitutionelt dokument. Selv om dette ikke var blevet anbefalet specifikt af 
borgerne, blev det anset for at være et passende redskab til at nå deres erklærede mål. Mere 



 

2 

 

generelt bekræftede en borgerrepræsentant, at enhver foranstaltning, der kan bidrage til at 
opfylde henstillingerne, er velkommen.  

➢ Det blev påpeget, at digital infrastruktur i sagens natur ikke er fuldt ud bæredygtig, og at det 
derfor ikke er tilstrækkeligt at tilføje bæredygtighed som et ord, men at der derimod er brug 
for at videreudvikle dette punkt.  

➢ I foranstaltning 3 blev det foreslået at henvise til at "fremme udbredelsen af" digitale og 
elektriske infrastrukturer i stedet for at "stille dem til rådighed".  

➢ I foranstaltning 4 blev det foreslået at erstatte henvisningen til "ikkedemokratiske" amter med 
en henvisning til "tredjelande" for at gøre teksten mere neutral.  

➢ Det blev foreslået at tilføje en henvisning i foranstaltning 5 til ældre personer og en henvisning 
i foranstaltning 6 til væsentlige offentlige og private tjenesters "tilgængelighed".  

➢ I foranstaltning 2 blev det foreslået at medtage en henvisning til "øområder" eller (som et 
kompromis) til det bredere begreb "fjernt- og afsidesliggende områder".  

 
Forslag II: Digitale færdigheder, der giver borgerne selvbestemmelse  

➢ Det blev foreslået at tilføje en henvisning til "digitale færdigheder" i forslagets titel i 
betragtning af disse færdigheders betydning for bekæmpelsen af desinformation.  

➢ Det blev foreslået at tilføje en henvisning i foranstaltning 1 til børns sunde opvækst og en 
henvisning i foranstaltning 3 til "socialt og økonomisk sårbare grupper".  

➢ Det blev foreslået i foranstaltning 1 at tilføje en henvisning til at undgå kønsbias og -
stereotyper i algoritmer i forbindelse med den kønsbestemte digitale kløft. Denne tilføjelse 
kan placeres andetsteds i dokumentet, hvis det anses for mere hensigtsmæssigt.  

➢ I foranstaltning 2 kan en henvisning til "sikker og ansvarlig" brug af internettet være mere 
hensigtsmæssig end "sund brug". Formanden påpegede, at "sund brug" var det udtryk, der 
var brugt i anbefalingen.  

➢ I foranstaltning 5 blev det i stedet for "specifik uddannelse" foreslået at henvise til "udvikling 
af uddannelsesinitiativer, der koordineres på EU-plan", og til uddannelse af "yderligere IT-
eksperter", eftersom dette var et særligt mål for 2030 under det politiske program for det 
digitale årti. Der var desuden forslag om at medtage specifikke færdigheder (kunstig 
intelligens, kvanteteknologi), men medlemmerne mente, at formuleringen omfattede alle 
nødvendige færdigheder, og at disse også kunne blive flere.  

 
Forslag III: Et sikkert og pålideligt digitalt samfund – cybersikkerhed og desinformation  

➢ Det blev foreslået at tilføje en henvisning til modstandsdygtighed over for kriser i det 
overordnede mål med dette forslag.  

➢ Det blev foreslået at udelade henvisningen i foranstaltning 2 til at sikre "ensartede sanktioner" 
i medlemsstaterne (fordi dette kan vise sig at gå ud over lovens rammer) og henvisningen i 
foranstaltning 4 til maskinlæringsalgoritmer (fordi den er for begrænset i konteksten). 
Formanden påpegede, at begge henvisninger var baseret på anbefalingerne, og det blev 
overvejet at beholde dem. 

➢ Det blev understreget, at der var behov for en fuld harmonisering af de nationale lovgivninger 
om cybersikkerhed for at tackle cyberrisici.  

➢ Der blev udtrykt bekymring over henvisningen i foranstaltning 5 til finansieringen af digitale 
platforme for at vurdere de traditionelle mediers troværdighed, da det ikke var klart, hvordan 
sådanne platformes upartiskhed kunne sikres, eller hvorfor netop de traditionelle medier 
skulle vurderes. Formanden meddelte, at teksten ville blive gennemgået for at imødekomme 
disse bekymringer.  

➢ I foranstaltning 2 blev det foreslået at tilføje "nationale cybersikkerhedscentre" til 
henvisningen til lokale og regionale cybersikkerhedscentre og -myndigheder.  
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➢ I foranstaltning 4 blev det foreslået at medtage en henvisning til retningslinjer (eksempelvis 
adfærdskodekser), eftersom lovgivning ikke er det eneste middel til at bekæmpe 
desinformation.  

➢ I foranstaltning 5 blev det foreslået, at en henvisning til "fuld overholdelse af principperne om 
mediefrihed" var at foretrække frem for henvisningen til censur.  

➢ En borgerrepræsentant advarede om, at teksten ikke bør bevæge sig for langt væk fra 
borgerpanelernes anbefalinger, navnlig anbefalingerne om digital uddannelse. Formanden 
bemærkede, at nogle af disse anbefalinger var blevet overført til arbejdsgruppen om 
uddannelse og var blevet behandlet der, men forpligtede sig til at undersøge, om de var 
tilstrækkeligt dækket, og om ordlyden af foranstaltning 2 kunne styrkes i denne henseende.  

 
Forslag IV: Et sikkert og pålideligt digitalt samfund – databeskyttelse  

➢ Med hensyn til foranstaltning 3 og 4 blev det foreslået at tage henvisningerne til "hurtige" og 
"korte" procedurer op til fornyet overvejelse, fordi hurtighed ikke altid er foreneligt med 
klarhed og effektivitet, og fordi der er et vist overlap.  

➢ Det blev foreslået at medtage en foranstaltning, der skal sikre, at enkeltpersoner let kan 
overføre personoplysninger fra en udbyder til en anden. Formanden påpegede, at dette 
spørgsmål allerede var dækket.  

➢ I foranstaltning 6 blev det foreslået at erstatte henvisningen til "oprettelse af et 
certificeringssystem på EU-plan" for overholdelse af persondataforordningen med en 
henvisning til "tilskyndelse til et certificeringssystem", da dette ikke nødvendigvis skulle være 
på EU-plan.  

➢ I foranstaltning 8 blev det foreslået at erstatte henvisningen til at "sikre", at Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse og de nationale agenturer anvender sanktioner fuldt ud, 
med en henvisning til at "understøtte" dette organs lovhåndhævelse.  

➢ Der blev udtrykt bekymring for, at certificeringssystemet i persondataforordningen, som der 
henvises til i foranstaltning 6, kunne udgøre en alvorlig hindring for driften af SMV'er, og at 
det præcise formål med foranstaltning 8 var uklart og kunne være i strid med de eksisterende 
databeskyttelsesregler. Med hensyn til sidstnævnte bekymring blev det foreslået, at de 
juridiske tjenester blev hørt om foreneligheden med de eksisterende regler i 
persondataforordningen. Henvisningen til et forbud mod databehandling i foranstaltning 8 
blev anset for at være for vidtgående, da det kunne forhindre databehandling, som er 
afgørende for en virksomheds overlevelse. Formanden foreslog, at dette problem kunne løses 
med en henvisning til "uønsket" databehandling.  

 
Forslag V: Digital innovation for at styrke økonomien  

➢ Det blev foreslået at styrke det overordnede mål ved at henvise til det indre marked og 
tydeligere udtrykke modstand mod praksisser, der hindrer grænseoverskridende aktiviteter, 
såsom geografisk blokering.  

➢ I foranstaltning 6 blev det foreslået at styrke henvisningen til forskning, så den i højere grad 
fokuserer på frontlinjeforskning eller grundforskning, og styrke ordlyden i foranstaltning 8 for 
at tackle brugen af diskriminerende eller partiske algoritmer.  

➢ Det blev foreslået at lægge yderligere vægt på behovet for gennemsigtighed for at sikre en 
ansvarlig anvendelse af systemer med kunstig intelligens, navnlig i foranstaltning 3 og 8.  

➢ Der var et forslag om at slette henvisningen i foranstaltning 1 til retten til at være offline for 
at give teksten en bredere anvendelse, men der blev ikke opnået enighed herom. 

➢ Det blev i foranstaltning 4 at henvise til "ressourcer" til ergonomisk udstyr til arbejdstagere og 
at medtage en henvisning i foranstaltning 8 til at undgå fastlåsningsvirkninger.  

➢ Det blev foreslået at styrke henvisningerne til støttemekanismer for SMV'er og nystartede 
virksomheder. Det blev også foreslået at tilpasse ordlyden af foranstaltning 2 og 3 for at gøre 
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dem mere afbalancerede og medtage positive aspekter af mobilitet og kunstig intelligens på 
arbejdspladsen.   

➢ Endelig blev det foreslået at gøre henvisningerne til kunstig intelligens bredere, så de ikke kun 
begrænser sig til kunstig intelligens på arbejdspladsen. 

 
4. Afsluttende bemærkninger  

Formanden takkede alle arbejdsgruppens medlemmer og dens støttepersonale for deres hårde 
arbejde og gode samarbejde. 


