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KORTFATTET REFERAT 

Arbejdsgruppen om digital omstilling, ledet af Elina Valtonen, de nationale parlamenter (Finland) 

Fredag den. 4 marts 2022 kl. 9.00-11.00 

 
 

1. Indledende bemærkninger fra formanden 
 

Dette fjerde møde i arbejdsgruppen blev ledet af Elina Valtonen, de nationale parlamenter (Finland), og 
blev afholdt i fjernformat. Mødet blev transmitteret direkte over internettet. Formanden åbnede mødet 
under henvisning til de chokerende begivenheder i den seneste uge som følge af den russiske invasion af 
Ukraine og understregede, at alle hendes tanker var med befolkningen i Ukraine. Hun understregede, at 
disse begivenheder også styrkede behovet for arbejdet med Europas fremtid.  
Formanden forklarede, at dette supplerende møde havde til formål at behandle den sidste af de tre 
søjler, under hvilke arbejdet med den digitale omstilling hidtil var blevet tilrettelagt, nemlig "Styrkelse af 
økonomien". Tidligere drøftelser havde fokuseret på "Værnen om vores samfund" og "Selvbestemmelse 
til borgerne". Drøftelserne ville derfor stadig fokusere på input fra den digitale platform denne gang. 
Formanden informerede om, at EU-borgerpanelet om "En stærkere økonomi, social retfærdighed og 
beskæftigelse / Uddannelse, kultur, ungdom og sport/ Digital omstilling" havde afsluttet dets arbejde, og 
at panelets anbefalinger ville udgøre kernen i drøftelserne på arbejdsgruppens møde den 11. marts 
2022. Det kortfattede referat af det sidste møde blev godkendt. En repræsentant for en borger bad om 
at afholde eventuelle yderligere møder på et tidspunkt, der ikke kolliderede med arbejdstiden (bedst 
efter kl. 18.00). 
 

2. Fremlæggelse af input fra den digitale platform og igangværende initiativer 
 
Formanden redegjorde for de vigtigste temaer og idéer fra den digitale platform vedrørende "Styrkelse 
af økonomien", opdelt i tre underemner: Digital innovation, digital økonomi og uddannelse samt 
relaterede igangværende initiativer på EU-plan.  
 
I forbindelse med digital innovation blev idéer vedrørende blockchain (såsom en EU-blockchainplatform, 
bedre regulering af kryptovalutaer eller en digital euro), kunstig intelligens og data og en europæisk 
Silicon Valley (med f.eks. GAIA-X eller Kickstarter) nævnt. Under temaet digital økonomi blev digitale 
infrastrukturer til støtte for økonomien (herunder forskellige former for open source og Data as a 
Service (DaaS)), forbedring af markedsvilkårene for virksomheder af alle størrelser, herunder nystartede 
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virksomheder (SMV'er, digitalt ID for B2B) og et certifikat for etisk kunstig intelligens og teknologi 
nævnt. Med hensyn til uddannelse og erhvervsuddannelse blev der talt om platforme for uddannelse 
(onlinekurser, eduTech), en digital platform for færdigheder (certificering og anerkendelse af 
færdigheder, grænseoverskridende bevægelighed) og virksomheders digitale kompetencer.  
 
Formanden henviste derefter til nogle af de eksisterende initiativer vedrørende styrkelse af økonomien. 
Disse omfattede programmet for et digitalt Europa og europæiske digitale innovationsknudepunkter for 
at sætte skub i innovationen. Forordningen om digitale tjenester, forordningen om digitale markeder, 
forordningen om kunstig intelligens og dataforordningen, der havde til formål at regulere den digitale 
økonomi bedre, var alle nu i lovgivningsprocessen. Det digitale kompas og den koordinerede plan for 
kunstig intelligens fastsatte og fremmede EU's strategiske mål. For så vidt angår uddannelse og 
erhvervsuddannelse omfattede det digitale kompas mål for 2030 med hensyn til Europas digitale 
færdigheder, mens handlingsplanen for digital uddannelse havde til formål at styrke det digitale 
uddannelsesøkosystem, og platformen for digitale færdigheder og job gav åben adgang til information 
og ressourcer.  
 

3. Drøftelse  
 
Under den efterfølgende drøftelse understregede arbejdsgruppens medlemmer følgende punkter:  
 

Ø De tre søjler "Værnen om vores samfund", "Selvbestemmelse til borgerne" og "Styrkelse af 
økonomien" blev anset for nyttige med henblik på at sikre, at den digitale omstilling skabte et 
samfund, hvor følte sig inkluderet.  
 

Ø Det blev anset for vigtigt at bringe demokratiet ind på det digitale område og sikre, at det 
afspejlede de europæiske værdier. Hvad der var ulovligt offline, skulle også være ulovligt online. 
Den foreslåede erklæring om europæiske digitale rettigheder og principper blev nævnt i denne 
forbindelse. Det menneskecentrerede princip burde være drivkraften bag den digitale 
omstilling. Det blev også overvejet, at Europa burde samarbejde med andre ligesindede lande 
for at skabe globale digitale standarder med europæiske værdier i centrum og indtage en 
ledende rolle i denne henseende. Igangværende lovgivningsinitiativer såsom forordningen om 
kunstig intelligens blev fremhævet som havende et dobbelt formål, nemlig at fremme 
innovation og samtidig beskytte grundlæggende værdier. Der blev argumenteret for en ambitiøs 
tilgang med henblik på at finde en europæisk metode til at skabe tillid til den digitale verden, 
beskytte menneske- og forbrugerrettigheder og sikre teknologisk udvikling for at muliggøre 
bedre deltagelse i samfundet og undgå kontrol og forskelsbehandling. 
 

Ø Betydningen af en koordineret indsats for at øge sikkerheden og modstandsdygtigheden i 
Europas digitale infrastruktur blev fremhævet af flere medlemmer, navnlig i lyset af den 
nuværende krise. Den digitale sikkerhed burde udvikles sideløbende med væksten i den digitale 
økonomi for at sikre dens modstandsdygtighed.  
 



 

3 
 

Ø Medlemmerne mente også, at de seneste geopolitiske begivenheder fremhævede betydningen 
af at sikre strategisk og teknisk autonomi gennem investeringer i innovation og styrkelse af 
forsyningskæden (f.eks. inden for mikroelektronik- eller chipforsyningskæden). 
 

Ø Flere medlemmer understregede betydningen af uddannelse og digitale færdigheder for at 
sikre, at samfundet som helhed ville drage fordel af teknologisk innovation. I den forbindelse 
blev behovet for at inddrage kvinder og piger i den digitale omstilling samt behovet for at nå ud 
til alle aldersgrupper og uddannelsestyper, herunder universitetsforskning, taget op. Eksemplet 
med et irsk program for grundskoler blev nævnt, som tilskyndede børn til at lære om EU's 
kultur, sprog og historie, og det kunne udvides til digitale elementer. Uddannelse kunne også 
bidrage til at fjerne modstanden mod forandringer og sikre en inklusiv digitalisering.  
 

Ø Princippet om "digital først" blev nævnt, hvilket krævede, at tjenester så vidt muligt skulle 
leveres digitalt, medmindre der blev anmodet om andet.  
 

Ø Den mulige forbindelse mellem de idéer, der nu blev drøftet, og anbefalingerne fra 
borgerpanelet blev taget op med særlig henvisning til anbefalingerne om intelligent arbejde, 
hvor foranstaltninger kunne styrke økonomien ved at beskytte mod flytning af onlinejob uden 
for Europa, og digitale færdigheder (anbefaling 7 og 8).  
 

Ø Nogle medlemmer understregede behovet for en stærk digital økonomi og understregede, at 
der var behov for investeringer i innovationsøkosystemer i alle regioner for at fordele fordelene 
ved den digitale omstilling ligeligt i hele Europa. Innovation kunne bidrage til at skubbe EU ind i 
fremtiden, og SMV'er burde være i stand til at innovere, være smidige og fri for bureaukrati. 
Data i platformøkonomien burde anvendes til gavn for alle for at åbne op for nye 
forretningsmuligheder.  
 

Ø Der blev også henvist til styrkelsen af den elektriske infrastruktur for at fremme udbredelsen af 
elektriske køretøjer.  
 

Ø Erfaringerne i Finland med ID og digital tegnebog blev nævnt som vigtige værktøjer også i 
grænseoverskridende virksomheder og e-tjenester og i både den offentlige og den private 
sektor.  

 
4. Afsluttende bemærkninger 

 
Formanden takkede alle for den berigende drøftelse. Arbejdsgruppens møde den 11. marts ville 
fokusere på anbefalingerne fra borgerpanelet, og formanden opfordrede alle medlemmer til at læse 
dem. Hun oplyste også, at arbejdsgruppens arbejde nu bevægede sig ind i processen med at udarbejde 
forslag til plenarforsamlingen.  
 

***  


