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PROTOKOLO SANTRAUKA 

Darbo grupė skaitmeninės pertvarkos klausimais, pirmininkavo Elina Valtonen 

(nacionaliniai parlamentai (Suomija)) ir Riina Sikkut (nacionaliniai parlamentai (Estija)) 

2022 m. balandžio 7 d., ketvirtadienis, 18.00–20.30 val. 

 

1. Pirmininkės įžanginės pastabos  

Pirmininkė paaiškino, kad tai bus paskutinis darbo grupės posėdis. Posėdžio tikslas buvo aptarti 
persvarstytus pasiūlymų projektus, kuriuose atsispindėjo ankstesnio posėdžio metu gauta grįžtamoji 
informacija, įskaitant su tuo susijusią tolesnę veiklą raštu, ir paskutinės plenarinės sesijos diskusijos.  
 

2. Piliečių atstovo įžanginės pastabos  
Piliečių atstovas išreiškė didelį pasitenkinimą pasiūlymų projektais, kurie atspindi piliečių interesus ir 
rekomendacijas. Jis atkreipė dėmesį į papildomas pastabas, pateiktas dėl į žmogų orientuotų aspektų, 
ir laikėsi nuomonės, kad šiuo klausimu vis dar galima įtraukti kai kuriuos elementus.  
 

3. Persvarstytos pasiūlymų redakcijos aptarimas  
Grupė aptarė paeiliui kiekvieną pasiūlymo projektą (bendri tikslai ir papildomos konkrečios 
priemonės), daugiausia dėmesio skirdama pasiūlymams dėl teksto pakeitimų ar papildymų. Į peržiūrą 
įtraukta įžanginė formuluotė, kuria siekiama pabrėžti, kad reikia plataus užmojo požiūrio į skaitmeninę 
pertvarką, ir nurodyti Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmes. 
 
Diskusijų metu buvo pateikti šie pasiūlymai.  
 
I pasiūlymas: galimybės naudotis skaitmenine infrastruktūra  

➢ Į 4 priemonę buvo pasiūlyta įtraukti nuorodą į tai, kad būtų išvengta susaistymo su pardavėju, 
siekiant padėti užtikrinti, kad klientai galėtų lengvai keisti paslaugų teikėjus.  

➢ Į 6 priemonę buvo pasiūlyta įtraukti nuorodą į prieigą prie pagalbos tarnybų, siekiant paremti 
piliečių teisę naudotis skaitmeninėmis paslaugomis.  

➢ Į 4 priemonę buvo pasiūlyta įtraukti nuorodą į 2030 m. gigabitinės ir 5G aprėpties tikslus.  
➢ Į 6 priemonę buvo pasiūlyta įtraukti konkrečią nuorodą į piliečių prieigą prie e. įrašų. 

Pirmininkė atkreipė dėmesį į tai, kad tai aptarta kalbant apie duomenų judumą.  
➢ Šio pasiūlymo pavadinime turėtų būti nuoroda į „vienodą“ prieigą prie skaitmeninės 

infrastruktūros.  
➢ 4 priemonėje taip pat reikėtų paminėti rinkų gerinimą vartotojų požiūriu.  
➢ Buvo pasiūlyta įtraukti nuorodą į Europos skaitmeninių teisių chartiją, nes tai logiškas tolesnis 

žingsnis, remiantis Komisijos pasiūlymu dėl skaitmeninių teisių deklaracijos, kuris buvo 
tarpinstitucinis dokumentas. Nors piliečiai to konkrečiai nerekomendavo, manyta, kad tai yra 
tinkama priemonė nurodytiems tikslams pasiekti. Apskritai piliečių atstovai patvirtino, kad 
naudinga įtraukti priemonę, kuri padėtų įgyvendinti rekomendacijas.  

➢ Buvo pažymėta, kad skaitmeninė infrastruktūra dėl savo pobūdžio nėra visiškai tvari, todėl 
nepakanka vien įrašyti darnumą, bet jį toliau plėtoti.  
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➢ 3 priemonėje buvo pasiūlyta nurodyti skaitmeninės ir elektros infrastruktūros „diegimo 
skatinimą“, o ne „sudaryti galimybę ja naudotis“.  

➢ 4 priemonėje buvo pasiūlyta nuorodą į „nedemokratines“ šalis pakeisti nuoroda į „trečiąsias 
šalis“, kad tekstas būtų neutralesnis.  

➢ Į 5 priemonę reikia įtraukti nuorodą į pagyvenusius žmones, o į 6 priemonę įtraukti nuorodą į 
būtiniausių viešųjų ir privačiųjų paslaugų prieinamumą.  

➢ 2 priemonėje buvo pasiūlyta įtraukti nuorodą į „salų regionus“ arba (kaip kompromisas) į 
platesnę sąvoką „atokūs ir periferiniai regionai“.  

 
II pasiūlymas: skaitmeniniai įgūdžiai, suteikiantys žmonėms daugiau galių  

➢ Buvo pasiūlyta šio pasiūlymo pavadinime įrašyti nuorodą į skaitmeninį raštingumą, 
atsižvelgiant į jo svarbą kovojant su dezinformacija.  

➢ Buvo pasiūlyta į 1 priemonę įtraukti nuorodą į vaikų sveiką vystymąsi, o į 3 priemonę – į 
„socialiai ir ekonomiškai pažeidžiamas grupes“.  

➢ Buvo pasiūlyta į 1 priemonę įtraukti nuorodą į tai, kad būtų išvengta algoritminio šališkumo 
lyčių atžvilgiu ir stereotipų, atsižvelgiant į lyčių skaitmeninę nelygybę. Šį papildymą būtų 
galima įtraukti į kitą dokumento vietą, jei manoma, kad tai būtų tinkamiau.  

➢ 2 priemonėje nuoroda į „saugų ir atsakingą“ naudojimąsi internetu gali būti tinkamesnė už 
sąvoką „sveikas naudojimas“. Pirmininkė atkreipė dėmesį į tai, kad rekomendacijoje 
vartojamas terminas „sveikas naudojimas“.  

➢ 5 priemonėje vietoj „specialiojo mokymo“ buvo pasiūlyta nurodyti „plėtoti ES lygmeniu 
koordinuojamas mokymo iniciatyvas“ ir „papildomų skaitmeninių ekspertų“ mokymą, 
atsižvelgiant į tai, kad tai buvo konkretus 2030 m. tikslas pagal Skaitmeninio dešimtmečio 
politikos programą. Taip pat buvo pasiūlyta įtraukti konkrečius įgūdžius (DI, kvantinę 
elektroniką), tačiau nariai manė, kad formuluotė apima visus būtinus įgūdžius, kuriuos taip pat 
būtų galima plėtoti.  

 
III pasiūlymas: saugi ir patikima skaitmeninė visuomenė – kibernetinis saugumas ir dezinformacija  

➢ Buvo pasiūlyta į bendrą šio pasiūlymo tikslą įtraukti nuorodą į atsparumą krizėms.  
➢ Buvo pasiūlyta 2 priemonėje išbraukti nuorodą į „panašių sankcijų“ užtikrinimą visose 

valstybėse narėse (neviršijant to, kas gali būti teisiškai įmanoma) ir 4 priemonės nuorodą į 
mašininio mokymosi algoritmus (kurios kontekstas pernelyg ribotas). Pirmininkė atkreipė 
dėmesį į tai, kad abu pasiūlymai pateikti rekomendacijose, ir nuspręsta juos palikti. 

➢ Buvo pabrėžta, kad, siekiant kovoti su kibernetine rizika, reikia visiškai suderinti nacionalinės 
teisės aktus dėl kibernetinio saugumo.  

➢ Buvo išreikštas susirūpinimas dėl 5 priemonės nuorodos į skaitmeninių platformų finansavimą 
siekiant įvertinti tradicinės žiniasklaidos patikimumą, nes nebuvo aišku, kaip būtų galima 
užtikrinti tokių platformų nešališkumą ir kodėl vertinti reikėtų tik tradicines žiniasklaidos 
priemones. Pirmininkė nurodė, kad tekstas bus peržiūrėtas siekiant išspręsti šiuos 
susirūpinimą keliančius klausimus.  

➢ 2 priemonėje buvo pasiūlyta prie vietos ir regioninių kibernetinio saugumo centrų ir valdžios 
institucijų pridėti nuorodą į „nacionalinius kibernetinio saugumo centrus“.  

➢ Į 4 priemonę buvo pasiūlyta įtraukti nuorodą į gaires (pvz., praktikos kodeksus), nes teisės 
aktai nėra vienintelė kovos su dezinformacija priemonė.  

➢ 5 priemonėje buvo pasiūlyta, kad pirmenybė būtų teikiama nuorodai į „visišką žiniasklaidos 
laisvės principų laikymąsi“, o ne nuorodai į cenzūrą.  

➢ Piliečių atstovas įspėjo, kad tekstas neturėtų būti pernelyg nutolęs nuo piliečių forumų 
rekomendacijų, visų pirma rekomendacijų dėl skaitmeninio švietimo. Pirmininkė pažymėjo, 
kad kai kurios iš šių rekomendacijų buvo perduotos Švietimo darbo grupei, kuri jas svarstė, 
tačiau įsipareigojo patikrinti, ar į jas buvo tinkamai atsižvelgta, ir išsiaiškinti, ar 2 priemonės 
formuluotė šiuo atžvilgiu galėtų būti sugriežtinta.  
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IV pasiūlymas: saugi ir patikima skaitmeninė visuomenė – duomenų apsauga  

➢ Kalbant apie 3 ir 4 priemones, buvo pasiūlyta persvarstyti nuorodas į „greitas“ ir „trumpas“ 
procedūras, nes sparta ne visada buvo suderinama su aiškumu ir veiksmingumu, be to, būta 
tam tikro dubliavimosi.  

➢ Pasiūlyta įtraukti priemonę, kuria būtų užtikrinta, kad asmenys galėtų lengvai perkelti asmens 
duomenis iš vieno paslaugų teikėjo į kitą. Pirmininkė atkreipė dėmesį į tai, kad tai jau aptarta.  

➢ 6 priemonėje buvo pasiūlyta BDAR laikymuisi užtikrinti nuorodą į „ES lygmens sertifikavimo 
sistemos sukūrimą“ pakeisti nuoroda į „sertifikavimo sistemos skatinimą“ , nes tai nebūtinai 
turi būti daroma ES lygmeniu.  

➢ 8 priemonėje buvo pasiūlyta pakeisti nuorodą į „užtikrinimą“, kad Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnas ir nacionalinės agentūros visapusiškai taikytų sankcijas, nurodant, kad 
ta įstaiga „remia“ vykdymo užtikrinimą.  

➢ Išreikštas susirūpinimas, kad 6 priemonėje nurodyta BDAR sertifikavimo sistema gali būti 
didelė kliūtis MVĮ, vykdančioms savo veiklą, ir kad konkretus 8 priemonės tikslas buvo neaiškus 
ir gali neatitikti galiojančių duomenų apsaugos taisyklių. Pastaruoju klausimu buvo pasiūlyta 
konsultuotis su teisės tarnybomis dėl suderinamumo su galiojančiomis BDAR taisyklėmis. 8 
priemonėje pateikta nuoroda į draudimą tvarkyti duomenis buvo laikoma per griežta, nes tai 
galėtų užkirsti kelią duomenų tvarkymui, kuris yra būtinas įmonės išlikimui. Pirmininkė pasiūlė, 
kad šis klausimas galėtų būti sprendžiamas nurodant „nepageidaujamą“ duomenų tvarkymą.  

 
V pasiūlymas: skaitmeninės inovacijos ekonomikai stiprinti  

➢ Buvo pasiūlyta sustiprinti bendrąjį tikslą darant nuorodą į bendrąją rinką ir aiškiau išreikšti 
prieštaravimą praktikai, kuri trukdo tarpvalstybinei veiklai, pavyzdžiui, geografinio blokavimo 
praktikai.  

➢ 6 priemonėje buvo pasiūlyta sustiprinti nuorodą į mokslinius tyrimus, kad daugiau dėmesio 
būtų skiriama pažangiesiems, mažai tirtų sričių ar fundamentiniams moksliniams tyrimams, ir 
sugriežtinti 8 priemonės formuluotę, kad būtų kovojama su diskriminacinių ar šališkų 
algoritmų naudojimu.  

➢ Buvo pasiūlyta labiau pabrėžti skaidrumo poreikį siekiant užtikrinti atsakingą dirbtinio 
intelekto sistemų naudojimą, visų pirma taikant 3 ir 8 priemones.  

➢ Buvo pasiūlyta 1 priemonėje išbraukti nuorodą į teisę atsijungti, kad tekstas būtų taikomas 
plačiau, tačiau dėl to nebuvo susitarta. 

➢ 4 priemonėje buvo pasiūlyta nurodyti „išteklius“ darbuotojams skirtai ergonominei įrangai, o 
8 priemonėje nurodyti, kad reikia vengti susaistymo poveikio.  

➢ Buvo pasiūlyta sustiprinti nuorodas į paramos MVĮ ir startuoliams mechanizmus. Taip pat buvo 
pasiūlyta patikslinti 2 ir 3 priemonių formuluotes, kad jos būtų labiau subalansuotos, ir įtraukti 
teigiamus judumo ir dirbtinio intelekto darbo vietoje aspektus.  

➢ Galiausiai buvo pasiūlyta nuorodas į dirbtinį intelektą pateikti plačiau, ne tik kalbant apie 
dirbtinį intelektą darbo vietoje. 

 
4. Baigiamosios pastabos  

Pirmininkė padėkojo visiems darbo grupės nariams ir jos veiklai padėjusiems darbuotojams už rimtą 
darbą ir gerą bendradarbiavimą. 


