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PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 

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

Piektdien, 2022. gada 21. janvārī, plkst. 10.00–12.00 

1. Sanāksmes vadītājas ievadvārdi 

Šo trešo darba grupas sanāksmi vadīja valstu parlamentu pārstāve Elina Valtonen (Somija), kas šo 
pienākumu pārņēma no valstu parlamentu pārstāves Riina Sikkut (Igaunija), un tā notika hibrīdformātā. 
Sanāksme tika straumēta tiešsaistē. Sanāksmes vadītāja sāka sanāksmi ar īsiem ievadvārdiem un 
prezentāciju, kurā sniedza pārskatu par procesu un dienas diskusiju tematu, proti, “Pilnvērtīgu iespēju 
nodrošināšana cilvēkiem”, kas ietvēra tādus tematus kā digitālā identitāte, digitālā veselība, e-demokrātija 
un pārrobežu pārvietošanās (digitālie rīki). Sanāksmes vadītāja ievadīja diskusiju, sniedzot pārskatu par 
ieguldījumu, kas līdz šim saņemts digitālajā platformā un Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās, un aprakstot 
pašreizējās iniciatīvas Eiropas līmenī.  

2. Pašreizējais diskusijas Eiropas pilsoņu paneļdiskusijā par digitālo pārveidi 

Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas pārstāvji sniedza pārskatu par līdz šim notikušajām diskusijām un 
apspriestajām ievirzēm. Viņi uzsvēra, cik svarīgas ir digitālās prasmes un pratība un attiecīgie rīki 
(piemēram, mācību platformas gan gados vecākiem, gan jaunākiem cilvēkiem). Tika uzskatīts, ka būtiska 
ir piekļuve pamata digitālajai izglītībai un ka ir vajadzīga apmācība, lai cīnītos pret viltus ziņām, 
dezinformāciju un aizskarošu izturēšanos tiešsaistē. Tika uzskatīts, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt 
kvalitatīvu piekļuvi internetam visā Savienībā, tostarp lauku apvidos un mazāk attīstītos reģionos. Pilsoņi 
arī uzskatīja, ka ir jāpaātrina ES mēroga e-ID sistēmas izstrāde un ieviešana. 

Pilsoņi dalījās savā pieredzē par darbu no mājām Covid-19 laikā un ar to saistītajām daudzajām 
problēmām. Pāreja uz attālinātu (“viedu”) darbu pandēmijas dēļ ir ietekmējusi cilvēku veselību un 
labbūtību. Būtu jāapsver garantiju nodrošināšana darba ņēmējiem, kad viņi izmanto viedu darbu, tostarp 
darba laika kontrole un tiesības būt bezsaistē, tiesības uz atbilstīgām mēbelēm un aprīkojumu un tas, ka 
darba vieta netiek pārcelta vienīgi izmaksu dēļ. Bija vajadzīgs Eiropas regulējums darba un privātās dzīves 
līdzsvara aizsardzībai. 

Valstu paneļdiskusiju un pasākumu pārstāvis uzsvēra, ka ES ir jāpalielina uzņēmējdarbība un jāpiesaista 
pasaules talanti, izmantojot dažādus stimulus, tostarp migrāciju no trešām valstīm. Tika uzsvērta ES 
mēroga identifikācijas nozīme un e-balsošanas iespējas ES vēlēšanās.  

Tika arī ierosināts saglabāt sekmīgo daudzvalodu digitālo platformu, kas tika izveidota konferencei par 
Eiropas nākotni, un to izmantot, lai pastāvīgi atbalstītu iedzīvotājus visā ES. 

3. Diskusija par galveno pašreizējo ieguldījumu, ko sniedz digitālā platforma un Eiropas pilsoņu 
paneļdiskusija par tematu “Pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana cilvēkiem” 

Diskusijas laikā grupas locekļi ņēma vērā un atbalstīja daudzus pilsoņu ierosinājumus izskatīja turpmākus 
jautājumus, proti,  
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digitālās veselības nozīmi darba vietā saistībā ar veselības aizsardzību un drošību darbā un sociālo dialogu, 
norādot uz pašreizējiem tāldarba veidiem, kas noved pie spēku izsīkuma un noguruma. Tika izteikts 
aicinājums pārskatīt spēkā esošos tiesību aktus, jo īpaši attiecībā uz tāldarbu.  

To atbalstīja daudzi runātāji, norādot, ka ilgas tāldarba stundas un pārāk ilgs ekrāna laiks kopumā negatīvi 
ietekmē garīgo veselību, un aicinot nodrošināt tiesības atslēgties un pieņemt ES regulējumu, kas aizsargā 
darba un privātās dzīves līdzsvaru.  

Citi norādīja uz to, ka digitālā veselība sniedz iespējas pakalpojumus darīt pieejamākus lauku apvidos, 
tomēr uzsvēra, ka šajā nolūkā attiecīgajiem speciālistiem un iedzīvotājiem ir vajadzīgas digitālās prasmes. 

Vairākkārt tika aicināts uzlabot digitālās prasmes un pratību un vairākos atšķirīgos kontekstos tika 
uzsvērta digitālās pratības nozīme. Ir jānovērš prasmju un zināšanu trūkums un cilvēkiem ir jānodrošina 
pilnvērtīgas iespējas. Tika norādīts, ka digitālās prasmes ir svarīgas, lai pasargātu bērnus un 
neaizsargātākos interneta lietotājus. 

Tika uzsvērti izaicinājumi saistībā ar pieejamību un digitālās plaisas apkarošanu un nodrošināšanu, lai 
neviens netiktu atstāts novārtā, un ierosināts, ka piekļuve internetam būtu jānosaka par pamattiesībām. 
Šajā sakarā tika norādīts uz pašas daudzvalodu digitālās platformas trūkumiem piekļūstamības ziņā.  

Viens loceklis iepazīstināja ar Vācijas pilsoņu paneļdiskusiju, kurā tika ieteikts ieviest “Digi Check”, kas 
noteiktu, cik lielā mērā uzņēmumi un publiskās pārvaldes iestādes izmanto digitālo inovāciju un aizsargā 
iedzīvotāju datus. Vēl viens ieteikums attiecās uz tādas platformas izveidi, kurā būtu integrēta TV un radio 
staciju sniegta zinātniskā informācija, iespējas apmainīties ar tulkotu informāciju, “Eiropas Facebook” un 
sava veida Eiropas ARTE. 

Par prioritāti tika uzskatīta piekļuves nodrošināšana internetam arī lauku un attālos apgabalos, kā arī 
nepieciešamība saskaņot digitālos standartus, lai nodrošinātu ekonomikas izaugsmi. 

Tika pieminēta algoritmu pārredzamība, kas ir vajadzīga, lai nodrošinātu, ka iedzīvotāji saprot, kas notiek 
ar viņu datiem, kā arī privāto rīku pārredzamības trūkums un nepieciešamība labāk kontrolēt privātos 
uzņēmumus. Tika norādīts, ka saskarsmē ar digitālajiem milžiem ir jāpauž vienota nostāja un jāparāda, 
ka Eiropa no tiem sagaida sociālo pienākumu pilnīgi pārredzamu pildīšanu, ne tikai nodokļu maksāšanu. 

Daži locekļi ierosināja, ka ES ir jābūt standartu noteicējai, lai nodrošinātu digitālo suverenitāti, stratēģisko 
neatkarību un globālo konkurētspēju. ES būtu jāparedz noteikumi par cilvēktiesību ievērošanu tiešsaistē, 
tika ierosināts arī pieņemt digitālo tiesību hartu. Ir vajadzīgas investīcijas infrastruktūrā, lai nodrošinātu 
drošu piekļuvi digitālajiem pakalpojumiem un pilnībā izmantotu digitālo potenciālu.  

Attiecībā uz e-balsošanu daži ierosināja izmēģināt elektroniskās balsošanas sistēmas (piemēram, 
nākamajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās), tomēr citi uzskatīja, ka tas īsti nepalielina dalību balsošanā. Tika 
ierosināta izmēģinājuma projektu kolektīvā finansēšana, lai nodrošinātu sistemātiskāku un ilgtspējīgāku 
e-demokrātijas izmantošanu līdztekus parastajām apspriedēm. 

Tika atbalstīts digitālais maks un digitālā ID Eiropas Savienībā, kā arī pārrobežu E pakalpojumi, kas varētu 
ļaut ES iedzīvotājiem ienākt lietotnēs, neizmantojot lielās digitālās platformas, kuras izmanto viņu datus 
savām komerciālajām vajadzībām.  

Valodas barjeras tika identificētas kā problēma arī digitālajā pasaulē.  
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Tika norādīts, ka pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanai iedzīvotājiem digitālās pārejas procesā ir svarīgas 
“viedo pilsētu” un e-pārvaldes iniciatīvas, kā arī tādu automatizētu e-pakalpojumu izstrāde, kas sniedz 
informāciju un atbild uz iedzīvotāju jautājumiem, piemēram, par veselības aprūpi vai citām jomām. 

Attiecībā uz vairāku runātāju atzīto nepieciešamību skaidri zināt, kādi pasākumi jau tiek veikti ES līmenī, 
lai kliedētu paustās bažas, noderīgs instruments bija Parlamenta tīmekļa vietnē pieejamais Eiropas 
Parlamenta likumdošanas darba grafiks, kurā sniegta informācija par pašreizējā darba gaitu. Tomēr tika 
arī uzsvērts, ka pašreizējās likumdošanas iniciatīvas digitālajā jomā (piemēram, Mākslīgā intelekta akts, 
Digitālo pakalpojumu tiesību akts un Digitālo tirgu akts) nav pilnīgs risinājums un līdz ar to nepadara šo 
ierosinājumu nevajadzīgu, bet gan ir daļa no pastāvīga procesa.  

Sanāksmes vadītājas noslēguma runa 

Sanāksmes vadītāja pateicās visiem par auglīgo diskusiju. Nākamajā darba grupas sanāksmē ir plānots 
pievērsties digitālās pārveides trešajai tēmai, proti, “Ekonomikas nostiprināšana”, tāpat kā šajā sanāksmē 
koncentrējoties uz ieguldījumu, kas par šo tematu saņemts digitālajā platformā un pilsoņu paneļdiskusijās. 
Pēc tam, kad Eiropas pilsoņu paneļdiskusija būs sniegusi ieteikumus (25.–27. februārī Dublinā), darba 
grupa tiksies martā, lai tos apspriestu, un iepazīstinās ar savu darbu marta/aprīļa plenārsēdē. 

 

PIELIKUMS: Digitālās pārveides jautājumu darba grupas locekļu saraksts 


