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

Riina Sikkut, riikide parlamendid (Eesti) 
Reede, 25. märts 2022, kell 9.00–11.30 ja 14.00–16.00 

 
1. Töörühma juht avas koosoleku  
Juhataja selgitas, et koosoleku eesmärk on arutada ja täpsustada kõiki viit ettepaneku kavandit, mis 
sisaldavad üldist eesmärki ja sellega kaasnevaid konkreetseid meetmeid, mis saadeti enne koosolekut 
töörühma liikmetele. Need ettepanekud põhinesid peamiselt Euroopa ja riigisiseste kodanike 
paneelarutelude soovitustel; arvesse võeti ka mitmekeelse digiplatvormi ideid ning töörühmas ja 
konverentsi täiskogu istungil toimunud eelnevaid arutelusid. Juhataja teatas, et töörühmas ja 
täiskogul toimunud arutelude põhjal koostatakse ettepanekute muudetud versioon, mida töörühm 
arutab edasi kahe nädala pärast.  
 
2. Pressiesindaja sõnavõtt 
Kodanike pressiesindaja tutvustas lühidalt viit ettepanekut, mis hõlmasid nelja teemade rühma, mida 
digiülemineku töörühm käsitles: I Juurdepääs digitaristule (1 ettepanek), II Digioskused inimeste 
mõjuvõimu suurendamiseks (1 ettepanek), III Turvaline ja usaldusväärne digiühiskond (2 ettepanekut) 
ja IV Digitaalne innovatsioon majanduse tugevdamiseks (1 ettepanek). Ta tegi ettepaneku, et iga 
konkreetne kavandatud meede peaks olema ristviidatud asjakohase kodanike soovitusega, millest see 
tuleneb, kuna see ei ole alati selge.  
 
3. Ettepanekute kavandite tutvustus ja arutelu eesmärgiga esitada ettepanekute kavandid 
26. märtsil toimuval täiskogu istungil 
Järgnevas arutelus avaldati ettepanekutele üldist toetust, kusjuures tehti ka mitmeid ettepanekuid 
nende parandamiseks. Mitu liiget rõhutas, et Ukrainas aset leidnud traagilised sündmused 
suurendasid täna käsitletavate küsimuste tähtsust Euroopa jaoks. 
 
Ettepanek 1 – Juurdepääs internetile ja digiteenustele / ELi digitaristu suveräänsus 
Arutelu käigus käsitleti järgmisi küsimusi ja tehti ettepanekuid. 

Ø Lisada tuleks viide digitaristule kui elektri- ja autonoomsete sõidukite olulisele vahendile ning 
tagada sidusus teiste töörühmade tööga. 

Ø Viidati kavandatud deklaratsioonile Euroopa digiõiguste ja -põhimõtete kohta ning 
digikümnendi poliitikaprogrammile. Rõhutati, kui olulised on vajaliku ühenduvuse olemasolu 
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ja andmetöötluse võimalused uut tüüpi digitaalse „vahemaata ühiskonna“ puhul, kus 
kodanikud saavad töötada, õppida ja sotsiaalselt suhelda kõikjal. 

Ø Rõhutati vajadust tagada juurdepääs digitaaltoodete tootmiseks vajalikule taristule, nagu 
andmetöötlus, mikroprotsessorid, andmesalvestus ja andmete liikuvus. Digitaalne 
autonoomia ei tähenda suletud ühiskonda, vaid pigem demokraatlikku kontrolli digivahendite 
üle, mis on sõltumatud nendest maailma osadest, mis ei jaga Euroopa väärtusi. 

Ø Käesolevas ettepanekus soovitati kasutada mõistet „digitaalne suveräänsus“, mitte 
„autonoomia“ või „sõltumatus“. 

Ø Rõhuasetus peaks olema investeeringutel Euroopa tehnoloogiasse, et tugevdada Euroopa 
tehnoloogiasektorit ja selle konkurentsivõimet. 

Ø Tehti ettepanek lisada erimeetmesse 1 viited taristu kestlikkusele.  
Ø Ettepanekus tuleks käsitleda ka internetile juurdepääsu taskukohasust. 
Ø Tehti ettepanek muuta meetmete järjekorda (1, 2, 6, 5, 7, 4). 
Ø Erimeetme 2 sõnastust oleks vaja täpsustada seoses digilõhe kaotamisega nii eri liikmesriikide 

kui ka linna- ja maapiirkondade vahel, kus rahalisi vahendeid kõige rohkem vajatakse. 
Ø Erimeetme 3 kohta väljendati eriarvamusi sihtotstarbelise rahastamise kasutamise kohta. 

Kuigi osa liikmeid soovitasid täpsemat sõnastust, leiti üldiselt, et see on üldpõhimõte, mida 
kohaldatakse igal juhul kõigi ettepanekute suhtes, ega anna lisaväärtust; rohkem toetati selle 
väljajätmist või paigutamist kuhugi üldisemasse kohta.  

Ø Paluti selgitada erimeetme 6 täpset tähendust ja kohaldamisala. Juhataja tõi näite: kui keegi 
soovib asutada ettevõtte ja suhelda ametiasutustega, siis peab ta saama seda teha digitaalselt 
ja protsessi tõhustades. 

Ø Tehti ettepanek tagada, et ettepanek ei hõlmaks mitte ainult juurdepääsuõigust, vaid ka 
tegeliku juurdepääsu tagamist digitaristule. Küsiti, kas tuleks lisada ka juurdepääs 
pilveteenustele. 

Ø Tehti ettepanek võtta erimeetme 4 puhul arvesse ka andmete kontsentratsiooni ja 
teabemonopole. 

Ø Lisada ettepanekusse võrdne juurdepääs ja laiendada erimeedet 5, et kaasata laiemat hulka 
haavatavaid inimesi, ning tugevdada erimeedet 6, et muuta see kaasavamaks, eelkõige nende 
ühiskonnarühmade liikmete jaoks, kelleni on raske jõuda. 

Ø Viidata piirkondade rollile, näiteks seoses rahastamisega, ja vältida sõltuvust 
ebademokraatlikest riikidest, mis ei austa Euroopa väärtusi ja inimõigusi. Viidata kodanike 
osalemisele otsustusprotsessis piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa tasandil.  

Ø Lisada rahvusvaheliste rändlustasude puhul viide põhimõttele „rändle nagu kodus“. 
Ø Samuti on väga oluline tagada kodanikele turvaline ja kasutajasõbralik juurdepääs avalikele 

internetiteenustele, nagu seda on nüüd nii selgelt esile toonud paljude Ukraina sõja eest 
põgenejate vajadused. 
 

Ettepanek 2 – Tagada, et digiteerimisest saavad kasu kõik ELi kodanikud, andes neile vajalikud 
digioskused ja -võimalused 
Arutelu käigus käsitleti järgmisi küsimusi ja tehti ettepanekuid. 

Ø Oluline oli tegeleda digiteerimise inimmõõtmega, seades esikohale digioskuste arendamise. 
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Ø Viidata konkreetsemalt olemasolevatele vahenditele, mis on mõeldud hariduse ja oskuste 
parandamiseks, ning neid vahendeid edasi arendada. Selgitada, milliseid erimeetmega 5 
hõlmatud meetmeid on ELi tasandil juba rakendatud, et vältida dubleerimist.  

Ø Lisada viide vajadusele austada platvormitöötajate õigusi ja platvormide kui tööandjate 
kohustusi, samuti kohustust teavitada töötajaid ja konsulteerida nendega enne nende 
töötingimusi mõjutava digitehnoloogia kasutuselevõttu. 

Ø Lisada viide vähemuskeeltele kättesaadavuse tagamisele (10 % ELi kodanikest ei räägi 
emakeelena ELi ametlikku keelt). 

Ø Pöörata tähelepanu VKEde digipädevuste ja -oskuste parandamisele, et aidata neil 
digiajastusse siseneda. Viide hiljutistele ettepanekutele mikrokvalifikatsioonitunnistuste 
kohta. Ettepanek koondada meetmed 1 ja 5. 

Ø Selgitada, et digiharidus ja -koolitus peaksid olema kooskõlas haavatavate rühmade, eelkõige 
laste tervisliku arenguga (erimeede 1). Käsitleda ettepanekus konkreetselt soolist lõhet. 
Tunnistada juurdepääs internetile inimõiguseks. 

Ø Laiendada viiteid haavatavate rühmade, sealhulgas nt pagulaste vajadustele. Rõhutada 
õpetajate ja haldusasutuste koolitamise tähtsust.  

Ø Selgitada koolides ELi sertifitseerimisele viitamise tähendust. 
Ø Viited eakatele inimestele võiks koondada üheks konkreetseks meetmeks, et neid rohkem 

esile tõsta, ja lisada viide kõigile haavatavate inimeste kategooriatele.  
 

Ettepanek 3 – Küberturvalisuse suurendamine, ebaseadusliku sisu ja küberkuritegevusega 
tegelemine ning väärinfo vastu võitlemine  
Arutelu käigus käsitleti järgmisi küsimusi ja tehti ettepanekuid. 
 

Ø Täpsustada Europoli / küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse rolli ja 
suutlikkust (millele on osutatud erimeetmes 1). 

Ø Vaja on veelgi tugevdada Euroopa institutsioone, nt ENISAt, et kaitsta kodanikke 
küberrünnakute eest. Üleminek reageerivalt lähenemisviisilt ennetavale lähenemisviisile. 

Ø Leiti, et kodanike ja sotsiaalmeedia vahelised suhted on kriitilise tähtsusega, et vältida 
inimeste tegelikkuse tajumise moonutamist propaganda ja väärinfo kaudu, säilitades samal 
ajal ühiskonna avatus ja demokraatlikud väärtused. Viidati ettepanekutele digiteenuste 
õigusakti ja digiturgude õigusakti kohta, milles käsitletakse väga suurte platvormide vastutust. 

Ø Seoses erimeetmega 4 ja 5 tõstatati küsimus, kas on mõistlik eeldada, et teabe 
usaldusväärsuse hindamiseks saab kasutada algoritme või et platvorm saab usaldusväärselt 
hinnata teisi teabeallikaid ilma eelarvamuste või tsensuurita?  

Ø Oluline on säilitada inimkeskne lähenemisviis, mis jätab algoritme hõlmavate 
otsustusprotsesside üle lõpliku kontrolli inimese kätte.  

Ø Lisada viited sanktsioonide jõustamisele (erimeede 2) ja vaenu õhutamisele (erimeetmed 3 ja 
4). Rõhutada teadlikkuse tõstmise ja koordineerimise rolli väärinfoga tegelemisel, mitte 
toetuda platvormidele ja algoritmidele teabeallikate usaldusväärsuse hindamisel.  

Ø Pidades silmas Venemaa rünnakut Ukrainale või hiljutisi rünnakuid tervishoiusüsteemidele, 
oli vaja rohkem keskenduda küberkaitsele. Euroopa peaks investeerima oma taristusse, 
sealhulgas digitaalsesse kaitsesse, et kaitsta end ebaseaduslike rünnakute ja sisu eest. 
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Erimeetmed peaksid keskenduma kehtivate õigusaktide paremale rakendamisele, kuna 
mõned ettepanekud on juba ELi õiguses sätestatud.  

Ø Lisada viide kohalikele ja piirkondlikele küberturvalisuse keskustele ja asutustele ning nende 
rollile.  

Ø Ettepanekus tuleks käsitleda andmete ja algoritmide kasutamist, mis ohustab töötajate 
põhiõigusi.  

Ø Lisada viide vajadusele vältida töökohal sekkuva digitaalse juhtimise ja kontrolli negatiivset 
mõju (sealhulgas tervisele) ning nõuda kollektiivlepingut ja/või töötajate teadlikku 
nõusolekut. Algoritmide kasutamine tööhõiveküsimustes otsuste tegemiseks ei tohiks 
kahjustada töötajate õigusi.  
 

 
Ettepanek 4 – Parem teadlikkus kehtivast isikuandmete kaitse üldmäärusest ning selle tõhusam 
rakendamine ja jõustamine  
Arutelu käigus käsitleti järgmisi küsimusi ja tehti ettepanekuid. 

Ø Tungiv soovitus, et isikuandmete kaitse üldmäärust / teadlikku nõusolekut tuleks paremini 
selgitada, panna see kirja selgemas keeles ja seda veelgi ühtlustada kogu ELis. 

Ø Tähelepanek, et enamik meetmeid on seotud olemasolevate õiguslike kohustustega ning et 
tuleks keskenduda nende rakendamise ja jõustamise tõhustamisele. 

Ø Tuleks kehtestada konkreetne ajavahemik, mille möödumisel isikuandmed kustutatakse.  
Ø Täpsustada erimeetmes 3 viidet kohustuslikele kursustele.  
Ø Erimeetme 8 puhul tuli olla ettevaatlik tagamaks, et osutatud isikuandmete kaitse 

üldmääruse nõuetele vastavuse sertifitseerimise kulud ei tõrjuks VKEsid turult välja ega 
vähendaks tarbijate valikuvõimalusi.  

Ø Erimeetme 9 puhul oli vaja selgitada kavandatava sõltumatu üleeuroopalise ameti roll, võttes 
arvesse Euroopa andmekaitseinspektori ja riiklike asutuste praeguseid ülesandeid selles 
valdkonnas.  

Ø Viide äriühingute tegevuse piirangutele erimeetmes 9 vajas täiendavat selgitust. 
 
Ettepanek 5 – Digitaliseerimismeetmed, mis tugevdavad majandust ja inimkeskset lähenemisviisi 
Arutelu käigus käsitleti järgmisi küsimusi ja tehti ettepanekuid. 

 
Ø Väljendati vajadust olla ettepaneku nr 5 puhul nõudlikum, kui soovime, et Euroopa oleks 

maailmas juhtival kohal digitaalse ühenduvuse, sotsiaalse vastutuse ning majandusliku ja 
sotsiaalse kestlikkuse valdkonnas, ning et saavutaksime rohelise kokkuleppe eesmärgid.  

Ø Lisada vajadus ergonoomiliste seadmete järele kaugtöö jaoks. 
Ø Vajadus tugevdada tehisintellektiga seotud otsustusprotsesside inimjärelevalve tähtsust.  
Ø Lisada viide põhimõttele „digitaliseerimine on esmatähtis“ kui kogu ELi hõlmavale 

põhimõttele. Erimeetme 4 tulemustabelit võiks laiendada ELi avalikele teenustele, mitte ainult 
äriühingutele.  

Ø Viide Euroopa digiidentiteedile erimeetmes 8 tuleks tuua erimeetmete loetelus ettepoole.  
Ø Viidata erimeetmes 5 olevatele digitaalse innovatsiooni keskustele ja teiste võrgustike 

integreerimisele nendega, et parandada VKEdeni jõudmist.  
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Ø VKEde äritegevust ELis toetavate menetluste digiteerimine ning idufirmade toetamine 
tehnoloogilise sõltuvuse vähendamiseks.  

Ø Ettepaneku pealkirjas rõhutada õiglust, nt tugevdada majandust õiglasel viisil. Erimeetmes 2 
viidata sotsiaalsele vastutusele ja õigusele mitte olla kättesaadav. Viidata sotsiaalse 
hindamise keelule, nagu on sätestatud tehisintellekti käsitlevas õigusaktis. Lisada viide teabe 
kättesaadavuse säilitamisele analoogkujul, kui kodanikud seda veel vajavad.  

Ø Väärinfo kontekstis tuleks viidata sotsiaalmeedias tehtud võltsarvustuste ja -hinnangute 
tekitatud kahjule. Tuleks kaaluda Euroopa maksesüsteemi loomist, et edendada digitaalset 
innovatsiooni ja majanduskasvu.  

Ø Erimeetme 7 puhul tuleks avatud lähtekoodiga tarkvara kasutada ka hariduses ja koolituses, 
et hõlbustada sujuvat üleminekut töökeskkonda.  

Ø Lisada viited digimajanduse õiglasele maksustamisele kogu ELis, avatud lähtekoodiga 
tarkvara sihtotstarbelisele rahastamisele ja reguleerimisele, et võidelda platvormitöötajate 
töökohtade ebakindluse ja nende sotsiaalkaitse puudumise vastu. 

Ø Digimaailmas peaksid kehtima samad turvalisuse ja eraelu puutumatuse tagatised, mis 
kinnitavad Euroopa väärtusi inimkeskselt, nagu ka materiaalses maailmas. Sellega seoses oli 
väga oluline esitada ettepanek Euroopa digiidentiteedi raamistiku ajakohastamiseks.  

 
Arutelu lõpus küsis juhataja, kas liikmed soovivad käsitleda ka tajutavat eesmärkide puudumise 
probleemi ja lisada dokumendile lühikese teksti, milles sõnastatakse nägemus Euroopast kui 
inimkeskset lähenemisviisi järgivast digiühiskonnast, mis sooviks digitaalajastul maailmas 
juhtpositsioonile asuda. Samuti küsis ta, kas liikmed on nõus, et dokumendis tuleks käsitleda olukorda 
Ukrainas ning vajadust pöörata rohkem tähelepanu küberkaitsele ja väärinfovastasele võitlusele. 
Mõlemad ettepanekud leidsid koosolekul osalejate laialdase toetuse. Eelkõige tunnistati, et viimase 
kuu sündmusi Ukrainas on võimatu ignoreerida ja et on vaja selget avaldust, pidades eelkõige silmas 
nende sündmuste mõju kogu Euroopale. Erilist tähelepanu tuli pöörata sellele, kuidas käsitleda 
relvastatud konflikti käigus toimuva isikuandmete arestimise pikaajalisi tagajärgi ja nende andmete 
ebaseaduslikku kasutamist tulevikus. See on küsimus, mis jääb alles ka pärast sõjategevuse lõppu.  
 
4. Töörühma juht lõpetas koosoleku 
Juhataja selgitas, et järgmisel päeval toimuval täiskogu istungil tutvustatakse ettepanekute põhisuundi 
ja erimeetmeid. Ettepanekute muudetud eelnõu valmistatakse ette koosolekul saadud sisendi põhjal, 
et seda saaks edasi arutada töörühma järgmisel koosolekul kahe nädala pärast.  
 
 
 


