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PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 

Digitālās pārveides jautājumu darba grupa, kuru vada valstu parlamentu pārstāve Elina Valtonen 
(Somija) 

Piektdien, 2022. gada 4. martā, plkst. 09.00–11.00 

1. Sanāksmes vadītājas ievadvārdi 

Šo ceturto darba grupas sanāksmi vadīja valstu parlamentu pārstāve Elina Valtonen (Somija), un tā notika 
attālināti. Sanāksme tika straumēta tiešsaistē. Sanāksmes vadītāja atklāja sanāksmi, pieminot pagājušās 
nedēļas satraucošos notikumus, kuri sekoja Krievijas iebrukumam Ukrainā, un uzsvēra, ka domās ir ar 
Ukrainas iedzīvotājiem. Viņa uzsvēra, ka šie notikumi ir arī pastiprinājuši nepieciešamību strādāt pie 
Eiropas nākotnes.  

Sanāksmes vadītāja paskaidroja, ka šīs papildu sanāksmes mērķis ir pievērsties pēdējam no trim pīlāriem, 
kuru satvarā līdz šim organizēts darbs pie digitālās pārveides jautājumiem, proti, tematam “Ekonomikas 
stiprināšana”. Iepriekšējās diskusijās galvenā uzmanība tika pievērsta tematiem “Mūsu sabiedrības 
aizsardzība” un “Cilvēku iespēju palielināšana”. Līdz ar to arī šoreiz diskusijas būs orientētas uz digitālās 
platformas ieguldījumu. Sanāksmes vadītāja informēja, ka Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas “Spēcīgāka 
ekonomika, sociālais taisnīgums un darbvietas / Izglītība, kultūra, jaunatne un sports / Digitālā pārveide” 
darbs ir pabeigts un paneļdiskusiju ieteikumi būs darba grupas 2022. gada 11. marta sanāksmes diskusiju 
centrā. Tika apstiprināts iepriekšējās sanāksmes protokola kopsavilkums. Pilsoņu pārstāvis lūdza jebkādas 
iespējamas papildu sanāksmes rīkot laikā, kas netraucē darba laikam (vislabāk pēc plkst. 18.00). 

2. Izklāsts par digitālās platformas ieguldījumu un pašreizējām iniciatīvām 

Sanāksmes vadītāja iepazīstināja ar digitālās platformas galvenajiem tematiem un idejām saistībā ar 
ekonomikas stiprināšanu, kuri iedalīti trīs apakštematos: digitālā inovācija, digitālā ekonomika un izglītība 
un apmācība, kā arī ar tiem saistītajām pašreizējām iniciatīvām ES līmenī.  

Attiecībā uz digitālo inovāciju tika minētas idejas, kas saistītas ar blokķēdi (piemēram, ES blokķēdes 
platforma, labāks kriptovalūtu regulējums vai digitāls eiro), mākslīgo intelektu un datiem, kā arī ar Eiropas 
Silīcija ieleju (norādot, piemēram, uz projektiem GAIA-X vai Kickstarter). Digitālās ekonomikas tēmas 
saistībā tika minēta digitālā infrastruktūra ekonomikas atbalstam (cita starpā dažādi atvērtā pirmkoda 
veidi un dati kā pakalpojums), tirgus apstākļu uzlabošana (MVU, digitālā Identifikācija uzņēmumu 
savstarpējiem darījumiem) visu lielumu uzņēmumiem, arī jaunuzņēmumiem, un ētiska mākslīgā intelekta 
un tehnoloģiju sertifikāts. Saistībā ar izglītību un apmācību tika atzīmētas platformas izglītībai un 
apmācībai (tiešsaistes kursi, izglītības tehnoloģijas), digitāla platforma prasmēm (prasmju sertifikācija un 
atzīšana, pārrobežu pārvietošanās) un uzņēmumu digitālā kompetence.  
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Pēc tam sanāksmes vadītāja norādīja uz dažām pašreizējām iniciatīvām ekonomikas stiprināšanas jomā. 
Tās ietver programmu “Digitālā Eiropa” un Eiropas digitālās inovācijas centrus, kuru uzdevums ir veicināt 
inovāciju. Šobrīd norit likumdošanas process saistībā ar Digitālo pakalpojumu tiesību aktu, Digitālo tirgu 
aktu, Mākslīgā intelekta aktu un Datu aktu, kuri izstrādāti, lai labāk regulētu digitālo ekonomiku. “Digitālajā 
kompasā” un Koordinētajā mākslīgā intelekta plānā ir noteikti un tiek veicināti ES stratēģiskie mērķi. 
Attiecībā uz izglītību un apmācību “Digitālais kompass” ietver mērķrādītājus 2030. gadam Eiropas digitālo 
prasmju jomā, savukārt Digitālā izglītības rīcības plāna mērķis ir uzlabot digitālās izglītības ekosistēmu un 
Digitālo prasmju un darbvietu platforma nodrošina atvērto piekļuvi informācijai un resursiem.  

3. Diskusijas  

Turpmākajās diskusijās darba grupas locekļi uzsvēra turpmāk izklāstītos jautājumus.  

Ø Tika pausts uzskats, ka šie trīs pīlāri — “Mūsu sabiedrības aizsardzība”, “Iespēju nodrošināšana 
cilvēkiem” un “Ekonomikas stiprināšana” — ir lietderīgi, lai nodrošinātu, ka digitālā pārveide rada 
sabiedrību, kurā ikviens jūtas iekļauts.  
 

Ø Tika atzīts, ka ir svarīgi iekļaut digitālajā telpā demokrātiju un nodrošināt, ka tā atspoguļo Eiropas 
vērtības. Ja kaut kas ir nelikumīgs bezsaistē, tam jābūt nelikumīgam tiešsaistē. Šajā saistībā tika 
pieminēta ierosinātā Deklarācija par Eiropas digitālajām tiesībām un principiem. Digitālās 
pārveides virzītājspēkam vajadzētu būt principam, ka centrā ir cilvēks. Tika arī pausts uzskats, ka 
Eiropai būtu jāsadarbojas ar citām līdzīgi domājošām valstīm, lai izveidotu globālus digitālos 
standartus, kuru pamatā ir Eiropas vērtības, un šajā saistībā jāuzņemas vadošā loma. Tika norādīts, 
ka pašreizējām likumdošanas iniciatīvām, piemēram, Mākslīgā intelekta aktam, ir divējāds mērķis 
— veicināt inovāciju un vienlaikus aizsargāt pamatvērtības. Tika pausts atbalsts vērienīgai pieejai 
nolūkā rast Eiropas ceļu, kā radīt uzticēšanos digitālajai pasaulei, aizsargāt cilvēktiesības un 
patērētāju tiesības un nodrošināt tehnoloģiju attīstību, lai dotu iespēju labākai dalībai 
sabiedriskajā dzīvē, izvairoties no kontroles un diskriminācijas. 
 

Ø Vairāki locekļi vērsa uzmanību uz koordinētas rīcības nozīmi Eiropas digitālās infrastruktūras 
drošības un noturības sekmēšanā, jo īpaši, ņemot vērā pašreizējo krīzi. Digitālajai drošībai būtu 
jāattīstās saskanīgi ar digitālās ekonomikas izaugsmi, lai nodrošinātu tās noturību.  
 

Ø Darba grupas locekļi arī pauda uzskatu, ka nesenie ģeopolitiskie notikumi ir akcentējuši to, cik 
svarīgi ir nodrošināt stratēģisko un tehnisko autonomiju, veicot ieguldījumus inovācijā un 
stiprinot piegādes ķēdi (piemēram, mikroelektronikas vai mikroshēmu piegādes ķēdi). 
 

Ø Vairāki darba grupas locekļi uzsvēra to, cik svarīga ir izglītība un digitālās prasmes, lai nodrošinātu, 
ka no tehnoloģiskās inovācijas labumu gūst visa sabiedrība. Šajā sakarībā tika atzīmēts, ka 
digitālajā pārveidē ir jāiesaista sievietes un meitenes, kā arī jāiesaista visas vecuma grupas un 
izglītības veidi, arī universitāšu pētniecība. Kā piemērs tika minēta Īrijas programma pamatskolām, 
ar kuru bērni tiek mudināti iepazīties ar ES kultūru, valodām un vēsturi, — to varētu paplašināt, 
iekļaujot arī digitālos elementus. Izglītība var arī palīdzēt mazināt pretestību pārmaiņām un 
nodrošināt iekļaujošu digitalizāciju.  
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Ø Tika minēts princips “vispirms digitāls”, kas paredz, ka pakalpojumi, ja nav prasīts citādi, ir 
jāsniedz digitāli, kad vien tas iespējams.  
 

Ø Tika pievērsta uzmanība iespējamai saiknei starp pašlaik apspriestajām idejām un pilsoņu 
paneļdiskusijā sniegtajiem ieteikumiem, jo īpaši, atsaucoties uz ieteikumiem par viedo darbu, 
kura saistībā ekonomiku varētu stiprināt ar pasākumiem, kas nodrošina aizsardzību pret 
tiešsaistes darbvietu pārvietošanu ārpus Eiropas, un par digitālajām prasmēm (7. un 8. ieteikums).  
 

Ø Daži locekļi uzsvēra, ka ir vajadzīga spēcīga digitālā ekonomika, un atzīmēja, ka ir jāveic 
investīcijas inovācijas ekosistēmās visos reģionos, lai digitālās pārveides dotos labumus 
vienlīdzīgi izplatītu visā Eiropā. Inovācija var palīdzēt ES virzīties uz nākotni, un MVU būtu jāspēj 
ieviest jauninājumus, būt elastīgiem un birokrātijas neapgrūtinātiem. Platformu ekonomikā dati 
būtu jāizmanto visu labā, lai pavērtu jaunas iespējas uzņēmējdarbībai.  
 

Ø Tika norādīts arī uz elektroinfrastruktūras stiprināšanu nolūkā veicināt elektrotransportlīdzekļu 
ieviešanos.  
 

Ø Tika minēta Somijā gūtā pieredze saistībā ar identifikāciju un digitālo maku, kas ir svarīgi 
instrumenti, arī pārrobežu uzņēmumu un e-pakalpojumu saistībā un gan valsts, gan privātajā 
sektorā.  

 

4. Nobeiguma piezīmes 

Sanāksmes vadītāja pateicās visiem par auglīgo diskusiju. Darba grupas 11. marta sanāksmē galvenā 
uzmanība tiks pievērsta pilsoņu paneļdiskusijā sniegtajiem ieteikumiem, un sanāksmes vadītāja aicināja 
visus darba grupas locekļus tos izlasīt. Viņa arī norādīja, ka darba grupai tagad jāsāk izstrādāt priekšlikumus 
plenārsēdei.  

*** 

 


