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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 

Digiülemineku töörühm, mida juhivad Elina Valtonen, riikide parlamendid (Soome) ja 

Riina Sikkut, riikide parlamendid (Eesti) 

Neljapäev, 7. aprill 2022 kell 18.00–20.30 

 

1. Töörühma juhi sissejuhatavad märkused  

Töörühma juht selgitas, et see on töörühma viimane koosolek. Koosoleku eesmärk oli vaadata läbi 
muudetud ettepanekute kavandid, mis kajastasid eelmisel koosolekul saadud tagasisidet, sealhulgas 
selle kirjalikke järelmeetmeid, ning viimasel täiskogu istungil peetud arutelusid.  
 

2. Pressiesindaja sissejuhatavad märkused  
Pressiesindaja väljendas üldist rahulolu ettepanekute kavanditega, mis kajastasid kodanike huve ja 
soovitusi. Ta juhtis tähelepanu lisamärkustele inimkesksete aspektide kohta ja leidis, et sellega seoses 
võiks veel teha mõned täiendused.  
 

3. Arutelu ettepanekute muudetud versiooni üle  
Töörühm arutas kordamööda iga ettepaneku kavandit (üldeesmärke ja kaasnevaid erimeetmeid), 
keskendudes teksti kohandamise või täiendamise ettepanekutele. Muudatused hõlmasid 
sissejuhatavat sõnastust, millega sooviti rõhutada digiülemineku põhjaliku käsitlemise vajalikkust ja 
viidata Venemaa Ukraina-vastase agressiooni tagajärgedele. 
 
Arutelu käigus tehti muu hulgas järgmised ettepanekud.  
 
I ettepanek: Juurdepääs digitaristule  

➢ Tehti ettepanek lisada meetmesse 4 viide müüjaga seotuse vältimisele, mis aitaks tagada, et 
kliendid saavad hõlpsalt teenuseosutajat vahetada.  

➢ Tehti ettepanek lisada meetmesse 6 viide kasutajatoele ligipääsu kohta, et toetada kodanike 
õigust digiteenustele ligi pääseda.  

➢ Tehti ettepanek lisada meetmesse 4 viide gigabiti ja 5G leviala 2030. aasta eesmärkidele.  
➢ Tehti ettepanek lisada meetmesse 6 konkreetne viide kodanike ligipääsu kohta 

elektroonilistele registritele. Juhataja märkis, et see on hõlmatud andmete liikuvusega.  
➢ Selle ettepaneku pealkiri peaks sisaldama viidet võrdse ligipääsu kohta digitaristule.  
➢ Meetmes 4 tuleks viidata ka turgude parandamisele tarbijate seisukohast.  
➢ Tehti ettepanek lisada viide Euroopa digitaalõiguste hartale, kuna see on loogiliselt järgmine 

samm pärast komisjoni ettepanekut digitaalõiguste deklaratsiooni kohta, mis oli 
institutsioonidevaheline dokument. Kuigi kodanikud ei ole seda eraldi soovitanud, leiti, et see 
on asjakohane vahend nende seatud eesmärkide saavutamiseks. Kodanike esindaja kinnitas, 
et soovituste saavutamist toetava meetme lisamine on teretulnud.  

➢ Rõhutati, et digitaristu ei ole oma olemuselt täielikult kestlik ning seetõttu ei piisa lihtsalt sõna 
„kestlik“ lisamisest, vaid seda teemat tuleb edaspidi põhjalikumalt käsitleda.  
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➢ Tehti ettepanek viidata meetmes 3 pigem digitaalsete ja elektritaristute kasutuselevõtu 
edendamisele, mitte nende kättesaadavaks tegemisele.  

➢ Tehti ettepanek asendada meetmes 4 viide mittedemokraatlikele maadele viitega 
kolmandatele riikidele, et muuta tekst neutraalsemaks.  

➢ Meetmesse 5 soovitati lisada viide eakatele inimestele ning meetmesse 6 lisada viide oluliste 
avalike ja erateenuste kättesaadavusele.  

➢ Meetmesse 2 soovitati lisada viide saarepiirkondadele või (kompromissina) laiemale kaug- ja 
äärealade mõistele.  

 
II ettepanek: Digioskused inimeste mõjuvõimu suurendamiseks  

➢ Tehti ettepanek lisada selle ettepaneku pealkirja viide digikirjaoskusele, arvestades selle 
tähtsust väärinfo vastu võitlemisel.  

➢ Tehti ettepanek lisada meetmesse 1 viide laste tervislikule arengule ja meetmesse 3 viide 
sotsiaalselt ja majanduslikult haavatavatele rühmadele.  

➢ Meetmesse 1 soovitati lisada viide algoritmilise soolise kallutatuse ja stereotüüpide 
vältimisele soolise digilõhe kontekstis. Selle täienduse võiks lisada ka mujale, kui seda 
peetakse asjakohasemaks.  

➢ Meetmes 2 võib olla kohasem viidata interneti tervisliku kasutamise asemel pigem selle 
ohutule ja vastutustundlikule kasutamisele. Juhataja märkis, et soovituses on kasutatud 
mõistet „tervislik kasutamine“.  

➢ Meetmes 5 soovitati erikoolituse asemel rääkida ELi tasandil koordineeritud koolitusalgatuste 
väljatöötamisest ja uute digiekspertide koolitamisest, võttes arvesse, et see oli digikümnendi 
poliitikaprogrammi 2030. aasta erieesmärk. Tehti ka ettepanekuid lisada erioskusi 
(tehisintellekt, kvantarvutus), kuid liikmed leidsid, et sõnastus hõlmab kõiki vajalikke oskusi, 
mis võivad samuti areneda.  

 
III ettepanek: Turvaline ja usaldusväärne digiühiskond – küberturvalisus ja desinformatsioon  

➢ Tehti ettepanek lisada käesoleva ettepaneku üldeesmärki viide vastupanuvõimele kriiside 
korral.  

➢ Tehti ettepanek jätta meetmest 2 välja viide sarnaste karistuste tagamisele kõigis 
liikmesriikides (mis läheb kaugemale sellest, mis võib olla õiguslikult võimalik) ja meetmest 4 
viide masinõppe algoritmidele (mis jääb antud kontekstis liiga piiratuks). Töörühma juht juhtis 
tähelepanu sellele, et mõlemad väljendid tulenevad soovitustest, ning need otsustati 
säilitada. 

➢ Rõhutati, et küberriskidega võitlemiseks on vaja täielikult ühtlustada küberturvalisust 
käsitlevad riiklikud õigusaktid.  

➢ Väljendati muret seoses meetmes 5 esitatud viitega digiplatvormide rahastamisele, et hinnata 
traditsioonilise meedia usaldusväärsust, kuna ei olnud selge, kuidas oleks võimalik tagada 
selliste platvormide erapooletus ega ka see, miks tuleks hinnata just traditsioonilist meediat. 
Töörühma juht märkis, et tekst vaadatakse läbi, võttes arvesse tõstatatud küsimusi.  

➢ Tehti ettepanek lisada meetmesse 2 lisaks viitele kohalikele ja piirkondlikele küberturvalisuse 
keskustele ja ametiasutustele ka viide riiklikele küberturvalisuse keskustele.  

➢ Tehti ettepanek lisada meetmesse 4 viide suunistele (näiteks tegevusjuhistele), kuna 
õigusaktid ei ole ainsad vahendid desinformatsiooni vastu võitlemiseks.  

➢ Tehti ettepanek, et meetmes 5 tuleks tsensuurile viitamise asemel eelistada viidet 
meediavabaduse põhimõtete täielikule austamisele.  

➢ Kodanike esindaja hoiatas, et tekst ei tohiks liiga palju lahkneda kodanike paneelarutelude 
soovitustest, eelkõige digiharidust käsitlevate soovituste osas. Töörühma juht märkis, et 
mõned mainitud soovitustest anti üle hariduse töörühmale, kus neid ka käsitleti, kuid lubas 
kontrollida, kas soovitusi on piisavalt arvesse võetud, ja uurida, kas meetme 2 sõnastust oleks 
võimalik vastavalt tugevdada.  
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IV ettepanek: Turvaline ja usaldusväärne digiühiskond – andmekaitse  

➢ Seoses meetmetega 3 ja 4 tehti ettepanek uuesti kaaluda viited kiiretele ja lühiketele 
menetlustele, kuna kiirus ei ole alati kooskõlas selguse ja tõhususega ning kuna esineb 
teatavat dubleerimist.  

➢ Tehti ettepanek lisada meede selle tagamiseks, et üksikisikud saaksid hõlpsasti oma 
isikuandmeid ühelt teenuseosutajalt teisele üle viia. Töörühma juht märkis, et see küsimus on 
juba lahendatud.  

➢ Tehti ettepanek asendada meetmes 6 viide, mis käsitleb sertifitseerimissüsteemi loomist ELi 
tasandil seoses isikuandmete kaitse üldmääruse järgimisega, viitega sertifitseerimissüsteemi 
loomise julgustamisele, kuna see ei pea tingimata toimuma ELi tasandil.  

➢ Tehti ettepanek asendada meetmes 8 viide selle tagamisele, et Euroopa 
Andmekaitseinspektor ja riiklikud asutused kohaldaksid täiel määral karistusi, viitega sellele, 
et nad toetaksid nende jõustamist.  

➢ Väljendati muret, et meetmes 6 osutatud isikuandmete kaitse üldmääruse 
sertifitseerimissüsteem võib kujutada endast tõsist takistust VKEde äritegevusele ning et 
meetme 8 täpne eesmärk on ebaselge ja ei pruugi olla kooskõlas kehtivate andmekaitse-
eeskirjadega. Viimati nimetatud küsimuses tehti ettepanek konsulteerida õigusteenistustega 
seoses vastavusega isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud kehtivatele eeskirjadele. 
Leiti, et meetmes 8 sisalduv viide andmetöötluse keelule läheb liiga kaugele, kuna see võib 
takistada andmete töötlemist, mis on ettevõtte püsimajäämiseks hädavajalik. Töörühma juht 
tegi ettepaneku, et seda probleemi saaks lahendada viitega soovimatule andmetöötlusele.  

 
V ettepanek: Digitaalne innovatsioon majanduse tugevdamiseks  

➢ Tehti ettepanek tugevdada üldeesmärki, viidates ühtsele turule, ning väljendada selgemalt 
vastuseisu tavadele, mis takistavad piiriülest tegevust (nt asukohapõhine tõkestus).  

➢ Tehti ettepanek tugevdada meetmes 6 viidet teadusuuringutele, et keskenduda rohkem 
tipptasemel eesliini- või alusuuringutele, ning tugevdada sõnastust ka meetmes 8, et võidelda 
diskrimineerivate või kallutatud algoritmide kasutamise vastu.  

➢ Lisaks tehti ettepanek rõhutada vajadust läbipaistvuse järele, et tagada 
tehisintellektisüsteemide vastutustundlik kasutamine, eelkõige meetmete 3 ja 8 puhul.  

➢ Tehti ettepanek jätta meetmest 1 välja viide õigusele olla mittekättesaadav, et teksti oleks 
võimalik laiemalt kohaldada, kuid see ei leidnud poolehoidu. 

➢ Tehti ettepanek viidata meetmes 4 ergonoomiliste töövahendite hankimise ressurssidele ja 
lisada meetmesse 8 viide seotuse efekti vältimise kohta.  

➢ Tehti ettepanek tugevdada viiteid VKEde ja idufirmade toetusmehhanismidele. Samuti tehti 
ettepanek kohandada meetmete 2 ja 3 sõnastust, et muuta need tasakaalustatumaks ning et 
neis mainitaks liikuvuse ja tehisintellekti positiivseid aspekte töökohal.  

➢ Lõpuks tehti ettepanek kasutada laiemaid viiteid tehisintellektile, et mitte piirduda vaid 
tehisintellektiga töökohal. 

 
4. Kokkuvõtvad märkused  

Töörühma juht tänas kõiki töörühma liikmeid ja selle tugitöötajaid tubli töö ja hea koostöö eest. 


