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PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 

Digitālās pārveides jautājumu darba grupa, kuru vada valstu parlamentu pārstāve Elina 

Valtonen (Somija) / valstu parlamentu pārstāve Riina Sikkut (Igaunija) 

Ceturtdien, 2022. gada 7. aprīlī, plkst. 18.00–20.30 

 

1. Sanāksmes vadītājas ievadvārdi  

Sanāksmes vadītāja paskaidroja, ka tā būs darba grupas pēdējā sanāksme. Sanāksmes mērķis ir izskatīt 
pārskatītos priekšlikumu projektus, kas atspoguļo iepriekšējā sanāksmē saņemtās atsauksmes, tostarp 
rakstiskos ierosinājumus, kā arī diskusijas pēdējā plenārsesijā.  
 

2. Runaspersonas ievadvārdi  
Runaspersona pauda plašu gandarījumu par priekšlikumu projektiem, kas atspoguļo iedzīvotāju 
intereses un ieteikumus. Viņš norādīja uz papildu komentāriem, kas izteikti saistībā ar 
antropocentriskiem aspektiem, un pauda viedokli, ka šajā sakarā joprojām varētu pievienot dažus 
elementus.  
 

3. Diskusija par priekšlikumu pārskatīto redakciju  
Grupa pēc kārtas apsprieda katru priekšlikumu projektu (kopējos mērķus un papildu konkrētos 
pasākumus), galveno uzmanību pievēršot ierosinājumiem par teksta pielāgojumiem vai 
papildinājumiem. Grozījumi skāra arī ievadfrāzi, lai uzsvērtu, ka digitālajai pārveidei ir vajadzīga 
vērienīga pieeja, un lai atsauktos uz sekām, ko rada Krievijas agresija pret Ukrainu. 
 
Diskusijas gaitā izteiktie ierosinājumi bija šādi.  
 
I priekšlikums. Piekļuve digitālajai infrastruktūrai  

➢ Tika ierosināts 4. pasākumā pievienot atsauci uz izvairīšanos no atkarības no viena pārdevēja, 
lai palīdzētu nodrošināt, ka klienti var viegli mainīt pakalpojumu sniedzējus.  

➢ Tika ierosināts 6. pasākumā iekļaut atsauci uz piekļuvi palīdzības dienestiem, kuri atbalstītu 
iedzīvotāju tiesības piekļūt digitālajiem pakalpojumiem.  

➢ Tika ierosināts 4. pasākumā pievienot atsauci uz gigabitu un 5G pārklājuma mērķrādītājiem 
2030. gadam.  

➢ Tika ierosināts 6. pasākumā pievienot īpašu atsauci uz pilsoņu piekļuvi e-ierakstiem. 
Sanāksmes vadītāja norādīja, ka to jau paredz datu mobilitāte.  

➢ Tika ierosināts šā priekšlikuma nosaukumā iekļaut atsauci uz “vienlīdzīgu” piekļuvi digitālajai 
infrastruktūrai.  

➢ 4. pasākumā būtu jānorāda arī uz tirgu uzlabošanu no patērētāju viedokļa.  
➢ Tika ierosināts pievienot atsauci uz Eiropas Digitālo tiesību hartu kā loģisku nākamo soli, kas 

iet tālāk par Komisijas priekšlikumā deklarācijai par digitālajām tiesībām paredzēto 
(starpiestāžu dokuments). Lai gan to neierosināja tieši iedzīvotāji, harta tiek uzskatīta par 
piemērotu instrumentu izvirzīto mērķu sasniegšanai. Vispārīgāk runājot, pilsoņu pārstāvji 
apstiprināja, ka ir vēlams pievienot pasākumu, kas palīdz īstenot ieteikumus.  
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➢ Tika norādīts, ka digitālā infrastruktūra pēc savas būtības nav pilnībā ilgtspējīga un ka tāpēc 
nepietiek pievienot ilgtspēju kā vārdu, bet gan turpināt attīstīt šo punktu.  

➢ Tika ierosināts 3. pasākumā minēt digitālo infrastruktūru un elektroinfrastruktūru 
“paplašināšanu”, nevis “darīt tās pieejamas”.  

➢ Tika ierosināts 4. pasākumā atsauci uz “nedemokrātiskām” valstīm aizstāt ar atsauci uz 
“trešām valstīm”, lai padarītu tekstu neitrālāku.  

➢ Tika ierosināts 5. pasākumā pievienot atsauci uz vecāka gadagājuma cilvēkiem un 6. pasākumā 
iekļaut atsauci uz būtisku publisko un privāto pakalpojumu “piekļūstamību”.  

➢ Tika ierosināts 2. pasākumā iekļaut atsauci uz “salu reģioniem” vai (kā kompromisu) uz plašāku 
jēdzienu “attāli un perifēri reģioni”.  

 
II priekšlikums. Digitālās prasmes, kas iespēcina cilvēkus  

➢ Tika ierosināts šā priekšlikuma nosaukumā pievienot atsauci uz “digitālo pratību”, ņemot vērā 
tās nozīmi dezinformācijas apkarošanā.  

➢ Tika ierosināts 1. pasākumā iekļaut atsauci uz bērnu veselīgu attīstību un 3. pasākumā — uz 
“sociāli un ekonomiski neaizsargātām grupām”.  

➢ Saistībā ar dzimumu nevienlīdzību attiecībā uz digitālo jomu tika ierosināts 1. pasākumā 
pievienot atsauci uz izvairīšanos no algoritmiskiem ar dzimumu saistītiem aizspriedumiem un 
stereotipiem. Šo papildinājumu varētu iekļaut citur dokumentā, ja tur tas iederēsies labāk.  

➢ 2. pasākumā atsauce uz “drošu un atbildīgu” interneta izmantošanu varētu būt piemērotāka 
nekā atsauce uz “veselīgu izmantošanu”. Sanāksmes vadītāja norādīja, ka “veselīga 
izmantošana” ir termins, kas ir ieteikumā.  

➢ Tika ierosināts 5. pasākuma “īpaša apmācība” vietā iekļaut “izstrādāt ES līmenī koordinētas 
apmācības iniciatīvas” un “papildu digitālo ekspertu” apmācību, ņemot vērā, ka tas ir īpašs 
mērķis 2030. gadam saskaņā ar Digitālās desmitgades ceļu. Tika arī ierosināts iekļaut īpašas 
prasmes (MI, kvantu datošana), tomēr locekļi uzskatīja, ka formulējumam jāattiecas uz visām 
vajadzīgajām prasmēm, kuras varētu arī mainīties.  

 
III priekšlikums. Droša un uzticama digitālā sabiedrība – kiberdrošība un dezinformācija  

➢ Šā priekšlikuma vispārējā mērķī tika ierosināts pievienot atsauci uz noturību pret krīzēm.  
➢ Tika ierosināts 2. pasākumā svītrot vārdus “līdzīgu sankciju” nodrošināšanu visās dalībvalstīs 

(jo tas juridiski nav iespējams) un 4. pasākumā svītrot atsauci uz mašīnmācīšanās algoritmiem 
(jo to konteksts ir pārāk ierobežots). Sanāksmes vadītāja norādīja, ka abi minētie priekšlikumi 
ir iekļauti ieteikumos, un tika uzskatīts, ka tie ir jāsaglabā. 

➢ Tika uzsvērts, ka ir pilnībā jāsaskaņo valstu tiesību akti kiberdrošības jomā, lai novērstu 
kiberriskus.  

➢ Tika paustas bažas par atsauci 5. pasākumā uz digitālo platformu finansēšanu, lai novērtētu 
tradicionālo mediju uzticamību, jo nav skaidrs, kā varētu nodrošināt šādu platformu 
objektivitāti, kā arī nav skaidrs, kāpēc novērtēšanai būtu jāizceļ tradicionālie mediji. 
Sanāksmes vadītāja norādīja, ka teksts tiks pārskatīts, lai kliedētu šīs bažas.  

➢ Tika ierosināts 2. pasākumā atsaucei uz vietējiem un reģionālajiem kiberdrošības centriem un 
iestādēm pievienot atsauci uz “nacionāliem kiberdrošības centriem”.  

➢ Tika ierosināts 4. pasākumā iekļaut atsauci uz vadlīnijām (piemēram, prakses kodeksiem), jo 
tiesību akti nav vienīgais līdzeklis dezinformācijas apkarošanai.  

➢ Tika ierosināts, ka 5. pasākumā būtu labāk atsaukties uz “mediju brīvības principu pilnīgu 
ievērošanu”, nevis uz cenzūru.  

➢ Pilsoņu pārstāvis brīdināja, ka tekstam nevajadzētu pārāk attālināties no pilsoņu 
paneļdiskusiju ieteikumiem, jo īpaši attiecībā uz ieteikumiem par digitālo izglītību. Sanāksmes 
vadītāja norādīja, ka daži no šiem ieteikumiem ir nodoti Izglītības darba grupai un tiek tajā 
izskatīti, bet apņēmās pārbaudīt, vai tie ir pienācīgi aptverti, un pārliecināties, vai 2. pasākuma 
formulējumu šajā sakarā varētu pastiprināt.  
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IV priekšlikums. Droša un uzticama digitālā sabiedrība. Datu aizsardzība  

➢ Attiecībā uz 3. un 4. pasākumu tika ierosināts pārskatīt atsauces uz “ātrām” un “īsām” 
procedūrām, jo ātrums ne vienmēr ir saderīgs ar skaidrību un efektivitāti un šādā formulējumā 
ir vērojama zināma dublēšanās.  

➢ Tika ierosināts iekļaut pasākumu, lai nodrošinātu, ka personas var viegli pārvietot persondatus 
no viena pakalpojumu sniedzēja pie cita. Sanāksmes vadītāja norādīja, ka tas jau ir paredzēts 
citur.  

➢ Tika ierosināts 6. pasākumā atsauci uz “ES līmeņa sertifikācijas sistēmas izveidi” attiecībā uz 
VDAR ievērošanu aizstāt ar atsauci uz “sertifikācijas sistēmas veicināšanu”, jo tai nav obligāti 
jābūt ES līmenī.  

➢ Tika ierosināts 8. pasākumā vārda “nodrošināt”, ka Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs un 
valstu aģentūras pilnībā piemēro sankcijas, aizstāt ar vārdu “atbalstīt” minētās struktūras 
izpildes panākšanā.  

➢ Tika paustas bažas par to, ka 6. pasākumā minētā VDAR sertifikācijas sistēma varētu radīt 
nopietnu šķērsli MVU veikt uzņēmējdarbību un ka 8. pasākuma konkrētais mērķis ir neskaidrs 
un varētu neatbilst spēkā esošajiem datu aizsardzības noteikumiem. Attiecībā uz pēdējo 
punktu tika ierosināts apspriesties ar juridiskajiem dienestiem par saderību ar spēkā esošajiem 
VDAR noteikumiem. Tika uzskatīts, ka 8. pasākumā minētais datu apstrādes aizliegums ir pārāk 
plašs, jo tas varētu liegt datu apstrādi, kas ir būtiska uzņēmumu izdzīvošanai. Sanāksmes 
vadītāja ierosināja, ka šīs bažas varētu kliedēt, minot “nevēlamo” datu apstrādi.  

 
V priekšlikums. Digitālā inovācija ekonomikas stiprināšanai  

➢ Tika ierosināts stiprināt vispārējo mērķi, atsaucoties uz vienoto tirgu, un skaidrāk iebilst pret 
praksi, kas kavē pārrobežu darbības, piemēram, pret ģeobloķēšanas praksi.  

➢ Tika ierosināts 6. pasākumā pastiprināt atsauci uz pētniecību, lai vairāk pievērstos 
novatoriskiem, progresīviem vai fundamentāliem pētījumiem, un pastiprināt 8. pasākuma 
formulējumu, lai novērstu diskriminējošu vai neobjektīvu algoritmu izmantošanu.  

➢ Tika ierosināts vēl vairāk uzsvērt pārredzamības nepieciešamību, lai nodrošinātu mākslīgā 
intelekta sistēmu atbildīgu izmantošanu, jo īpaši 3. un 8. pasākumā.  

➢ Tika ierosināts 1. pasākumā svītrot atsauci uz tiesībām atslēgties, lai tekstu varētu plašāk 
piemērot, tomēr par to netika panākta vienošanās. 

➢ Tika ierosināts 4. pasākumā atsaukties uz “resursiem” darba ņēmēju ergonomiskam 
aprīkojumam un 8. pasākumā iekļaut atsauci uz izvairīšanos no iesīkstes efekta.  

➢ Tika ierosināts stiprināt atsauces uz atbalsta mehānismiem MVU un jaunuzņēmumiem. Tika 
arī ierosināts pielāgot 2. un 3. pasākuma formulējumu, lai padarītu tos līdzsvarotākus un 
iekļautu pozitīvus mobilitātes un mākslīgā intelekta aspektus darbavietā.   

➢ Visbeidzot, tika ierosināts atsauces uz mākslīgo intelektu paplašināt, neierobežojot tās tikai ar 
mākslīgo intelektu darbavietā. 

 
4. Nobeiguma piezīmes  

Sanāksmes vadītāja pateicās visiem darba grupas locekļiem un atbalsta personālam par smago darbu 
un labo sadarbību. 


