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PROTOKOLO SANTRAUKA 

Darbo grupė skaitmeninės pertvarkos klausimais, pirmininkavo Elina Valtonen (nacionaliniai 
parlamentai (Suomija)) 

2022 m. sausio 21 d., penktadienis, 10.00–12.00 val. 

1. Įžanginės pirmininkės pastabos 

Šiam trečiajam darbo grupės posėdžiui pirmininkavo Elina Valtonen (nacionaliniai parlamentai (Suomija)), 
ji perėmė pirmininkavimą iš Riinos Sikkut (nacionaliniai parlamentai (Estija)). Posėdis buvo surengtas 
mišriu formatu. Posėdis buvo transliuojamas internetu. Pirmininkė posėdį pradėjo trumpa įžanga ir 
pristatymu, kuriame apžvelgė dienos diskusijų eigą ir temą – „Žmonių įgalinimas“, kuri apėmė 
skaitmeninės tapatybės, skaitmeninės sveikatos, e. demokratijos ir tarpvalstybinio judėjimo (skaitmeninių 
priemonių) temas. Pirmininkė, pradėdama diskusijas, apžvelgė iki posėdžio skaitmeninėje platformoje 
gautas pastabas bei Europos piliečių forumo diskusijų kryptis ir apibūdino Europos lygmeniu vykdomas 
iniciatyvas.  

2. Diskusijų Europos piliečių forume skaitmeninės pertvarkos klausimais dabartinė padėtis 

Europos piliečių forumo atstovai apžvelgė iki šiol vykusias diskusijas forume ir diskusijų kryptis. Jie pabrėžė 
skaitmeninių įgūdžių ir raštingumo bei atitinkamų priemonių (pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonėms ir 
jaunimui skirtų mokymosi platformų) svarbą. Nuspręsta, kad bazinė prieiga prie skaitmeninio švietimo yra 
itin svarbi ir kad reikia mokymų siekiant kovoti su melagingomis naujienomis, dezinformacija ir 
priekabiavimu internete. Nuspręsta, kad yra itin svarbu užtikrinti aukštos kokybės interneto prieigą visoje 
Sąjungoje, įskaitant kaimo vietoves ir blogesnes sąlygas turinčias vietoves. Piliečiai taip pat nusprendė, 
kad reikia paspartinti visą ES apimančią e. tapatybės sistemos kūrimą ir įgyvendinimą. 

Piliečiai pasidalijo savo patirtimi, susijusia su darbu iš namų COVID laikotarpiu, ir daugeliu su tuo susijusių 
problemų. Perėjimas prie nuotolinio („išmanaus“) darbo dėl pandemijos pakenkė asmenų sveikatai ir 
gerovei. Reikėtų apsvarstyti galimybę užtikrinti darbuotojų apsaugos priemones, kai jiems taikomos 
„išmaniojo darbo“ sąlygos, įskaitant darbo laiko kontrolę ir teisę atsijungti, teisę į tinkamus baldus ir 
įrangą, taip pat vengti darbo vietų perkėlimo paremto vien sąnaudomis. Reikia Europos sistemos dėl 
profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros apsaugos. 

Nacionalinių forumų ir renginių atstovas pabrėžė, kad reikia didinti ES verslumą ir įvairiomis paskatomis 
pritraukti pasaulio talentus, įskaitant migraciją iš ES nepriklausančių šalių. Buvo pabrėžta ES masto 
tapatybės nustatymo ir e. balsavimo per EP rinkimus galimybių svarba.  

Taip pat buvo pasiūlyta toliau išlaikyti sėkmingą daugiakalbę skaitmeninę platformą, sukurtą Konferencijai 
dėl Europos ateities, siekiant nuolat remti piliečius visoje ES. 

3. Diskusija apie dabartinį pagrindinį skaitmeninės platformos ir Europos piliečių forumo indėlį 
tema „Žmonių įgalinimas“ 

Diskusijoje buvo atsižvelgta į daugelį piliečių pateiktų pasiūlymų, kuriems pritarė grupės nariai, ir buvo 
iškelti toliau išdėstyti klausimai:  
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Skaitmeninės sveikatos svarba darbo vietoje atsižvelgiant į darbuotojų sveikatą ir saugą ir socialinį 
dialogą, atkreipiant dėmesį į dabartinius nuotolinio darbo būdus, kurie lemia išsekimą ir nuovargį. Buvo 
paraginta peržiūrėti galiojančius teisės aktus, visų pirma susijusius su nuotoliniu darbu.  

Argumentus dėl šio punkto sustiprino daugelis kalbėtojų, kurie atkreipė dėmesį į neigiamą ilgesnių 
nuotolinio darbo valandų poveikį ir apskritai pernelyg didelio prie ekrano praleidžiamo laiko poveikį 
psichikos sveikatai ir paragino nustatyti teisę atsijungti ir ES sistemą, kuria būtų apsaugota profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyra;  

Kiti dalyviai atkreipė dėmesį į skaitmeninės sveikatos priežiūros teikiamas galimybes paslaugas kaimo 
vietovėse padaryti prieinamesnes, tačiau pabrėžė, kad specialistams ir piliečiams reikia skaitmeninių 
įgūdžių, kad jie galėtų dirbti. 

Tarp dažnai paminėtų pasiūlymų buvo poreikis gerinti skaitmeninius įgūdžius ir raštingumą, o 
skaitmeninio raštingumo svarba buvo pažymima įvairiuose kontekstuose. Reikia naikinti įgūdžių ir žinių 
spragas ir suteikti žmonėms daugiau galių. Buvo pabrėžta skaitmeninio raštingumo svarba apsaugant 
vaikus ir pažeidžiamesnius interneto naudotojus. 

Buvo akcentuojami uždaviniai, susiję su prieinamumu ir kova su skaitmenine atskirtimi, taip pat 
užtikrinimu, kad niekas nebūtų paliktas nuošalyje, ir buvo siūlymų prieigą prie interneto nustatyti kaip 
pagrindinę teisę. Šiuo atžvilgiu buvo atkreiptas dėmesys į pačios daugiakalbės skaitmeninės platformos 
trūkumus, susijusius su prieinamumu.  

Vienas narys perdavė Vokietijos piliečių forumo rezultatus, kuriuose rekomenduojama įvesti „skaitmeninį 
patikrinimą“, kuriuo kurį būtų vertinama, kokiu mastu įmonės ir viešojo administravimo institucijos 
naudojasi skaitmeninėmis inovacijomis ir saugo piliečių duomenis. Dar viena rekomendacija buvo susijusi 
su platformos, į kurią būtų įtraukta televizijos ir radijo stočių mokslinė informacija, sukūrimu, keitimosi 
informacija su vertimu galimybėmis, „Europos Facebook“ ir Europos programa, panaši į ARTE. 

Interneto prieigos užtikrinimas taip pat ir kaimo bei atokiose vietovėse, taip pat poreikis suderinti 
skaitmeninius standartus siekiant užtikrinti ekonomikos augimą laikomi prioritetiniais klausimais. 

Buvo iškeltas klausimas dėl didesnio algoritmų skaidrumo siekiant užtikrinti, kad piliečiai suprastų, kas 
vyksta su jų duomenimis, taip pat dėl privačių priemonių skaidrumo trūkumo ir poreikio geriau 
kontroliuoti privačias įmones. Buvo pabrėžta, kad kalbantis su didžiosiomis skaitmeninių technologijų 
įmonėmis reikia kalbėti vieningai ir parodyti, jog Europa iš šių įmonių tikisi ne tik mokesčių mokėjimo, bet 
ir visiško skaidrumo socialinės atsakomybės klausimais. 

Kai kurie nariai iškėlė idėją, kad ES turėtų būti skaitmeninio suverenumo, strateginės nepriklausomybės 
ir pasaulinio konkurencingumo užtikrinimo standartų nustatytoja. ES turėtų nustatyti žmogaus teisių 
laikymosi internete taisykles, o kitas pasiūlymas buvo priimti Skaitmeninių teisių chartiją. Reikia investuoti 
į infrastruktūrą, kad būtų užtikrinta saugi prieiga prie skaitmeninių paslaugų ir būtų visapusiškai 
naudojamasi skaitmeniniu potencialu.  

Kalbant apie e. balsavimą, kai kurie dalyviai siūlė išbandyti elektronines balsavimo sistemas (pvz., per kitus 
Europos Parlamento rinkimus), o dar kiti manė, kad tikrovėje tai nepadidintų rinkėjų aktyvumo. Buvo 
pasiūlyta taikyti sutelktinį finansavimą bandomiesiems projektams, kuriais būtų siekiama sistemingiau ir 
tvariau naudotis e. demokratija, lygiagrečiai su įprastomis konsultacijomis. 
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Buvo išreikšta parama e. piniginei ir e. tapatybei ES, taip pat tarpvalstybinėms e. paslaugoms, kurios 
galėtų sudaryti sąlygas ES piliečiams prisijungti prie taikomųjų programų ir neprivalėti naudotis didelėmis 
skaitmeninėmis platformomis, kurios piliečių duomenis naudoja savo komerciniais tikslais.  

Kalbos barjerai buvo įvardyti kaip problema, egzistuojanti ir skaitmeniniame pasaulyje.  

Buvo paminėta „išmaniojo miesto“ ir e. valdžios iniciatyvų svarba siekiant suteikti piliečiams daugiau galių 
skaitmeninėje pertvarkoje, taip pat automatizuotų e. paslaugų, kuriomis teikiama informacija ir atsakoma 
į piliečių klausimus, pvz., apie sveikatos priežiūrą ar kitus klausimus, svarba. 

Kalbant apie kelių kalbėtojų pabrėžtą poreikį turėti aiškumo, kokių veiksmų jau yra imtasi ES lygmeniu 
siekiant išspręsti iškeltas problemas, naudinga priemonė buvo Europos Parlamento interneto svetainėje 
pateiktas Europos Parlamento teisėkūros traukinio tvarkaraštis, kuriame pateikiama informacija apie 
šiuo metu vykdomo darbo pažangą. Tačiau taip pat buvo pabrėžta, kad skaitmeninės srities teisėkūros 
iniciatyvos (pvz., Dirbtinio intelekto aktas, Skaitmeninių paslaugų aktas ir Skaitmeninių rinkų aktas) dar 
nėra istorijos pabaiga ir dėl jų šis pasiūlymas netampa nebeaktualus, bet yra šiuo metu vykstančio 
proceso dalis.  

Baigiamosios pirmininkės pastabos 

Pirmininkė padėkojo visiems dalyviams už rezultatyvias diskusijas. Kitame darbo grupės posėdyje 
planuojama aptarti trečią nustatytą skaitmeninės transformacijos temą, t. y. „Ekonomikos stiprinimas“, ir, 
kaip ir šiame posėdyje, daugiausia dėmesio skirti indėliui, gautam šia tema skaitmeninėje platformoje ir 
piliečių forumuose. Kai Europos piliečių forumas pateiks savo rekomendacijas (vasario 25–27 d. Dubline), 
darbo grupė šias jas aptars kovo mėn. ir pristatys savo darbą kovo arba balandžio mėn. plenariniame 
posėdyje. 

 

PRIEDAS: Darbo grupės skaitmeninės pertvarkos klausimais narių sąrašas  

 



 
2022 m. sausio 21 d. 

4 
 

 


