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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 
Digiülemineku töörühm, mida juhib Elina Valtonen, riikide parlamendid (Soome) 

Reede, 11. märts 2022 kell 9.00–11.00 
 

1. Töörühma juht avas koosoleku  
See oli digiülemineku töörühma viies koosolek. Koosolekut juhatas Elina Valtonen ja see toimus 
hübriidformaadis. Juhataja andis liikmetele protsessist ülevaate ning tuletas meelde, et esimeses 
etapis pärast 2021. aasta oktoobrit arutas töörühm platvormi panust digiüleminekusse, mis on üles 
ehitatud kolmele sambale („Ühiskonna kaitsmine“, „Inimeste mõjuvõimu suurendamine“ ja 
„Majanduse tugevdamine“). Nüüd on need soovitused koos Euroopa kodanike paneelarutelu 
„Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad / haridus, kultuur, noored ja sport / digiüleminek“ 
ja riiklike paneelarutelude soovitustega töö peamine alus. Seetõttu keskendutakse töös 
teemavaldkondadele, mis kajastavad kodanike paneelarutelude soovitusi. Juhataja tutvustas 
teemavaldkondi: 

1. juurdepääs digitaristule, 
2. digioskused inimeste mõjuvõimu suurendamiseks,  
3. turvaline ja usaldusväärne ühiskond ning  
4. digitaalne innovatsioon majanduse tugevdamiseks. 

 
2. Esindajate ettekanne Euroopa kodanike paneelarutelu nr 1 „Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus 
ja töökohad/Haridus, kultuur, noored ja sport/digiüleminek“ ja riiklike kodanike paneelarutelude 
„Digitaalne ümberkujundamine“ soovituste kohta, millele järgnes arutelu  
Euroopa kodanike paneelarutelude esindajad tutvustasid oma soovitusi. Nad selgitasid soovitusi 
seoses kõigi õigusega digiharidusele ja internetile juurdepääsuga, sealhulgas eakad inimesed. 
Rõhutati, kui oluline on COVIDi ajal virtuaalse koolihariduse raames laste juurdepääs arvutitele. 
Digiõpe peaks olema kohustuslik alates algkoolist koos ühise õppekavaga. Tõsteti küsimus koolituse 
tähtsuse kohta tööturule sisenemisel. EL peaks investeerima suure läbilaskevõimega digitaalsesse 
taristusse, et tagada konkurentsivõime ja vältida strateegilist sõltuvust. Üks esindajatest selgitas, et 
liikuvustaristuks on vaja ka digitaalset taristut ja rõhutas, et tuleb vältida olukorda, kus välismaised 
üksused monopoliseerivad digitaalse taristu pakkumist ELis. 
Kodanike esindajad tutvustasid ka soovitust, et ELil oleks ebaseadusliku sisu ja küberkuritegevuse 
vastu võitlemiseks ulatuslikumad pädevused ja rohkem vahendeid. Veebiplatvormid peaksid olema 
oma sisu eest rohkem vastutavad ning ametiasutustel peaks olema võimalik kaitsta lapsi seksuaalse 
ahistamise eest internetis. Mis puudutab digioskusi ja -tööd, siis tutvustati töötajatele mõeldud 
soovitust läbida digikoolitus, et paremini sobituda tööturule, ning suurendada teadlikkust sellest, 
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milliseid võimalusi pakuvad olemasolevad platvormid. Veel üks soovitusest puudutab arukat 
töötamist ja pöörab tähelepanu probleemile, mida tekitab Euroopa töökohtade mujale viimine, mida 
tuleks vältida sotsiaalset vastutustundlikkust edendavate stiimulite abil. Vastavalt ühele teisele 
soovitusele võiks kohustada sotsiaalmeediaettevõtteid usaldusväärse ja valeteabe eristamiseks 
rakendama paremaid algoritme, kuid mitte kasutama rahalisi stiimuleid ebausaldusväärse teabe 
edendamiseks ja tsensuuri vältimiseks. Veel üks kodanike paneelarutelu liige juhtis tähelepanu 
kaugtööga seotud füüsilistele ja vaimsetele probleemidele ning tegi ettepaneku, et ettevõtted peaksid 
tagama oma töötajatele ergonoomilised istmed ja lauad. Samuti soovitati digiõpet igas eluetapis ning 
toonitati pehmete oskuste ja interneti kasutamise tähtsust.  
 
Madalmaade kodanike rühma esindaja esitas kolm riiklikku soovitust. Esiteks peaks kõigil Euroopas 
olema kiire, turvaline ja stabiilne internetiühendus. Kaitse internetikuritegevuse eest on äärmiselt 
oluline, et võidelda selle vastu riiklikul ja Euroopa tasandil. Teiseks peaks EL tagama, et internetiostud 
oleksid kõigis ELi liikmesriikides võrdselt turvalised. Suurte internetiplatvormide mõjuvõimu tuleks 
piirata selgete ELi õigusaktidega. Kolmandaks tuleks eraelu puutumatuse eeskirju kombineerida 
praktilise rakendamise ja selgitamisega, peamiselt liikmesriikide antud suuniste kaudu. Samuti kutsus 
esindaja üles kaasama digitaalsete õigusaktide, eelkõige meediapädevuse ja kriitilise mõtlemise alaste 
otsuste tegemisse noori inimesi.  
 
Aruteludes viitasid mitmed liikmed agressioonile Ukraina vastu, leides, et see suurendab vajadust 
paljude soovituste järele ja sellise aruteluprotsessi väärtust Euroopa tuleviku üle. Kohtumine 
keskendus üldjoontes neljale teemavaldkonnale ja arutelu käigus esitati järgmised punktid. 
 
Juurdepääs digitaristule 

Ø Liikmed toetasid üldiselt vastavaid soovitusi, ning rõhutasid vajadust, et kõigil peab olema 
juurdepääs digitaalsele taristule ja kedagi ei tohi kõrvale jätta. Viidati internetiühendusele kui 
inimõigusele ja sellele, et EL peaks muutma taskukohase kiire internetiühenduse kõigi ELi 
kodanike põhiõiguseks. Juurdepääsu internetile peeti eriti oluliseks vähem arenenud 
piirkondades ja maapiirkondades ning mainiti, et see nõuab täiendavat rahastamist. 
Tutvustati käimasolevaid algatusi, näiteks tööd 5G ja kiudoptika kättesaadavaks muutmiseks 
suuremale hulgale inimestele, sealhulgas kiire lairibaühenduse tagamiseks igale 
kodumajapidamisele. Rõhutati kiire internetiühenduse eeliseid ühtse turu ja töövõimaluste 
jaoks. 

Ø Esitati nõudmine selle kohta, et EL peab tagama oma kindla kontrolli digitaalse taristu, 
eelkõige 6G üle, eesmärgiga tagada eurooplaste ohutus ja julgeolek ning strateegiline 
autonoomia. Seoses soovitusega, et taristu peab olema riigi vara, et vältida monopole, 
rõhutati, et monopolide kontrollimiseks on ka muid võimalusi ning eraettevõtteid tuleks 
innustada tagama laia leviala, näiteks andes ettevõtetele juurdepääsu raadiospektrile ainult 
juhul, kui need hõlmavad kogu riiki, või avaliku ja erasektori partnerluse kaudu. 

 
 
Digioskused inimeste mõjuvõimu suurendamiseks  
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Ø Liikmed toetasid laialdaselt vajadust tagada juurdepääs digikoolitusele ja -haridusele. Viidati 
tööle digiõppe tegevuskavaga. 

Ø Digioskusi peeti väga oluliseks mitmest vaatenurgast. Neid peeti näiteks viisiks, kuidas tulla 
toime valeuudiste ja kasutada internetti turvaliselt ning võimaldada osalemist tööturul. 
Kodanikke tuleks harida ka nende internetiõiguste kohta, näiteks õigus, et nende kohta ei 
tehtaks algoritmilisi otsuseid. Leiti, et digioskused ja -pädevused võimaldavad kodanikel saada 
digitaalühiskonna liikmeks. Prioriteedina rõhutati kaasavat digiteerimist ja haavatavamate 
rühmade juurdepääsu, samuti vajadust keskenduda pehmetele oskustele ja netiketile 
hariduses.  

 
Turvaline ja usaldusväärne ühiskond 

Ø Paljud pidasid küberjulgeolekut peamiseks prioriteediks ning leidsid, et inimeste teadlikkust 
olemasolevatest jõupingutustest ja institutsioonidest tuleks suurendada. 

Ø Samuti rõhutati valeuudiste ja desinformatsiooni probleemi olulisust ning osutati digiteenuste 
õigusakti ettepaneku kontekstis tehtavale tööle, millega kehtestatakse kohustused seoses sisu 
modereerimisega vastavalt demokraatlikele põhimõtetele, tagades samal ajal põhiõiguste 
austamise. Tähelepanu juhiti Euroopa digitaalmeedia vaatluskeskusele (EDMO). 

Ø Lisaks olemasolevatele meetmetele pakuti välja mõte koostada valeuudiste vastu võitlemise 
käitumisjuhend. 

Ø Üks liige soovitas ELi tasandi koordineerimisstruktuuride täiustamist, et vältida päritoluriigi 
põhimõttele tuginevat riigiasutuste ebaproportsionaalset rolli. 

Ø Tehti ettepanek, et kodanikud peaksid tegema rohkem koostööd ja osalema 
poliitikakujundajate töös. Digiüleminek peaks kajastama kodanike põhiõigusi, tagama 
isikuandmete kaitse ja vältima diskrimineerimist.  

Ø Veebis peaks olema ebaseaduslik mitte ainult see, mis on ebaseaduslik väljaspool internetti, 
vaid seal peaksid kehtima ka samasugused inimõigused, nagu tavaelus.  

Ø Tehti ettepanek keelata massiline jälgimine ja näotuvastus.  
Ø Algoritmid peaksid olema läbipaistvad ja oluliseks sammuks peeti kokkuleppele jõudmist 

tehisintellekti käsitleva õigusakti ettepaneku suhtes.  
Ø Seoses Ukrainaga ja kavandatava krüptovarade määrusega rõhutati, et krüptoraha võidakse 

väärkasutada sanktsioonide vältimiseks.  
 
Digitaalne innovatsioon majanduse tugevdamiseks 

Ø Seoses arukat töötamist käsitleva soovitusega rõhutasid mõned liikmed vajadust sellise 
tehnoloogilise arengu järele, mis tooks kasu töötajatele füüsilisele ja vaimsele tervisele ning 
parandaks nende elukvaliteeti, ning et ettevõtted ei kasutaks seda töötajate õiguste 
vähendamiseks. 

Ø Oluliseks peeti digitaalsete vahendite kasutuselevõtmise läbipaistvust töökohal ja leiti, et 
töötajad tuleks kaasata digiteerimisse tööl. 

Ø Tehti ettepanek kontrollida tähelepanelikult töötajate jälgimist töökohal ning keelata 
massiline jälgimine ja biomeetriline tuvastamine ning kehtestada ELi tasandil täitmisele 
pööratav õigus tehisintellekti algoritmide tehtud otsuste vastu. 

Ø Piiriülest kaugtööd ELis ei tohiks takistada. 
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Ø Väljendati toetust Euroopa vastupanuvõime suurendamisele ja strateegiliste sõltuvuste 
vähendamisele.  

Ø Üks liige leidis, et Euroopa majandus peaks olema avatud, ning rõhutas siseturu tugevdamise 
ja kaubandustõkete kõrvaldamise tähtsust. Muret teevad asukohapõhise tõkestuse tavad ja 
selle mõju väiksematele riikidele.  

Ø Mainiti ka Euroopa kiipide õigusakti, kui algatust Euroopa digitaalse suveräänsuse ja 
juhtpositsiooni tagamiseks uute tehnoloogiate, sealhulgas teadus- ja arendustegevuse ning 
tootmise valdkonnas, ning kavandatavat tehisintellekti määrust, mis on esimene omataoline 
maailmas. 

Ø Et täielikult ära kasutada digitaalseid võimalusi, oleks vaja usaldusväärset Euroopa digitaalset 
identiteeti, mis pakuks turvalist viisi isikuandmete jagamiseks.  
 

3. Töörühma juht lõpetas koosoleku 
Töörühma juht mainis, et kodanike soovitusi tutvustatakse ja neid arutatakse 12. märtsi täiskogu 
istungil. Ta selgitas, et järgmise sammuna tuleb ette valmistada ettepanekute projektid, et neid 
töörühma järgmistel koosolekutel arutada ja nende kohta tagasisidet saada, ning et ettepanekuid 
tutvustatakse konverentsi täiskogul, ning et konverents lõpeb 9. mail.  
 
 


