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UDKAST TIL KORTFATTET REFERAT 
Arbejdsgruppen om digital omstilling, ledet af Elina Valtonen, de nationale parlamenter 

(Finland)/Riina Sikkut, de nationale parlamenter (Estland) 
Fredag den 25. marts 2022 kl. 9.00-11.30 og kl. 14.00-16.00 

 
1. Indledning ved formanden  
Formanden forklarede, at formålet med mødet var at drøfte og uddybe hvert af de fem udkast til 
forslag, herunder et overordnet mål og specifikke ledsageforanstaltninger, som var blevet omdelt 
inden mødet. Disse forslag var hovedsagelig baseret på anbefalingerne fra de europæiske og nationale 
borgerpaneler; idéer fra den flersprogede digitale platform, tidligere drøftelser i arbejdsgruppen og 
konferencens plenarforsamling var også blevet taget i betragtning. Formanden meddelte, at der ville 
blive udarbejdet en revideret udgave af forslagene på grundlag af drøftelserne i arbejdsgruppen og 
plenarforsamlingen med henblik på yderligere drøftelser i arbejdsgruppen to uger efter.  
 
2. Indlæg ved talspersonen 
Borgertalsmanden præsenterede kort de fem forslag, som dækkede de fire grupper af spørgsmål, der 
blev behandlet i arbejdsgruppen om digital omstilling, nemlig: I Adgang til digital infrastruktur 
(1 forslag), II Digitale færdigheder, der giver borgerne selvbestemmelse (1 forslag), III Et sikkert og 
pålideligt digitalt samfund (2 forslag) og IV Digital innovation for at styrke økonomien (1 forslag). Han 
foreslog, at hver af de foreslåede konkrete foranstaltninger skulle krydshenvise til den relevante 
anbefaling fra borgerne, som den var afledt af, da dette ikke altid var klart.  
 
3. Fremlæggelse og drøftelse af udkastene til forslag med henblik på forelæggelse af udkast til 
forslag på plenarforsamlingen den 26. marts 
Under de følgende drøftelser var der generel støtte til forslagene, og der blev fremsat mange forslag 
om at videreudvikle dem. Flere medlemmer understregede, at de tragiske begivenheder i Ukraine 
styrkede betydningen af de spørgsmål, der behandles i Europa i dag. 
 
Forslag 1 — Adgang til internettet og digitale tjenester/EU's digitale infrastrukturs suverænitet 
Under drøftelsen blev følgende spørgsmål behandlet, og der blev fremsat forslag: 

Ø Der bør tilføjes en henvisning til digital infrastruktur som en væsentlig drivkraft til udbredelse 
af elektriske og selvkørende køretøjer, og der bør sikres sammenhæng med arbejdet i andre 
arbejdsgrupper. 

Ø Der blev henvist til den foreslåede erklæring om europæiske digitale rettigheder og 
principper og det politiske program for det digitale årti. Betydningen af den nødvendige 
adgang til konnektivitet og databehandling for en ny type af et digitalt "samfund uden 
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afstand", hvor borgerne kan arbejde og studere og interagere socialt hvor som helst, blev 
understreget. 

Ø Behovet for at sikre adgang til den infrastruktur, der er nødvendig for at producere digitale 
produkter, såsom databehandling, mikroprocessorer, datalagring og datamobilitet, blev 
understreget. Digital autonomi betød ikke et lukket samfund, men snarere demokratisk 
kontrol over digitale værktøjer, uafhængigt af de dele af verden, som ikke deler europæiske 
værdier. 

Ø Det blev foreslået at anvende udtrykket "digital suverænitet" i dette forslag i stedet for 
"autonomi" eller "uafhængighed". 

Ø Der bør lægges vægt på investeringer i europæiske teknologier for at styrke den europæiske 
teknologisektor og dens konkurrenceevne. 

Ø Det blev foreslået at tilføje henvisninger til "bæredygtighed" af infrastruktur i specifik 
foranstaltning 1.  

Ø Aspektet "prisoverkommelighed" i forbindelse med internetadgang bør også indgå i forslaget. 
Ø Der var et forslag om at ændre rækkefølgen af foranstaltningerne (1, 2, 6, 5, 7, 4). 
Ø Der var behov for en mere præcis formulering af den specifikke foranstaltning 2 med hensyn 

til fjernelsen af den digitale kløft både med hensyn til forholdene i de forskellige 
medlemsstater og mellem byområder og landdistrikter, hvor der var størst behov for 
finansiering. 

Ø Der blev givet udtryk for forskellige synspunkter vedrørende specifik foranstaltning 3 
vedrørende anvendelsen af øremærkede midler. Mens nogle foreslog en mere specifik 
formulering, blev det generelt vurderet, at dette var et generelt princip, der under alle 
omstændigheder fandt anvendelse på alle forslag, og at det ikke tilførte nogen merværdi; der 
var mere støtte til at droppe det eller give det et generelt udtryk.  

Ø Der blev anmodet om en præcisering af den præcise betydning og rækkevidde af specifik 
foranstaltning 6. Formanden gav et eksempel: hvis man ønsker at etablere en virksomhed og 
tage kontakt til myndighederne, bør det kunne gøres digitalt og processen bør forbedres. 

Ø Det blev foreslået at sikre, at forslaget ikke kun omfatter en ret til adgang, men også en garanti 
for faktisk adgang til digital infrastruktur. Der var et spørgsmål om, hvorvidt adgang til cloud-
tjenester også skulle være omfattet. 

Ø Det blev foreslået også at overveje datakoncentration og informationsmonopoler i specifik 
foranstaltning 4. 

Ø Medtagelse af lige adgang i forslaget og udvidelse af den specifikke foranstaltning 5 til at 
omfatte en bredere vifte af sårbare personer og styrkelse af den specifikke foranstaltning 6 
for at gøre den mere inklusiv, navnlig for de dele af samfundet, der er svære at nå. 

Ø Henvisning til regionernes rolle, f.eks. i forbindelse med finansiering, og til undgåelse af 
afhængighed af udemokratiske lande, der ikke respekterer europæiske værdier og 
menneskerettigheder. Henvisning til borgernes deltagelse i beslutningsprocessen på 
regionalt, nationalt og europæisk plan.  

Ø Medtagelse af en henvisning til princippet om roaming til hjemmetakst for internationale 
roamingtakster. 

Ø At sikre, at borgerne havde sikker og brugervenlig adgang til offentlige tjenester online, var 
også afgørende, hvilket nu blev tydeligt i betragtning af behovene hos de mange flygtninge 
fra krigen i Ukraine. 
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Forslag 2 - Sikre, at alle EU-borgere kan drage fordel af digitaliseringen/give dem de nødvendige 
digitale færdigheder og muligheder 
Under drøftelsen blev følgende spørgsmål behandlet, og der blev fremsat forslag: 

Ø Det var afgørende at tage fat på den menneskelige dimension af digitaliseringen og prioritere 
udviklingen af digitale færdigheder. 

Ø Mere specifikt henvise til og bygge videre på eksisterende instrumenter til forbedring af 
uddannelse og erhvervsuddannelse. Præcisere, hvilke foranstaltninger der er omfattet af 
specifik foranstaltning 5, der allerede er gennemført på EU-plan, for at undgå dobbeltarbejde.  

Ø Medtage en henvisning til behovet for respekt for platformsarbejderes rettigheder og 
platformes ansvar som arbejdsgivere samt en forpligtelse til at informere og høre 
arbejdstagerne forud for indførelsen af digitale teknologier, der påvirker deres arbejdsvilkår. 

Ø Medtage en henvisning til sikring af adgang til mindretalssprog (modersmålet for 10 % af EU-
borgerne er ikke et officielt EU-sprog). 

Ø At lægge vægt på at styrke SMV'ers digitale kompetencer og færdigheder for at hjælpe dem 
med at komme ind i den digitale tidsalder. Henvisning til nylige forslag om 
mikroeksamensbeviser. Forslag til at samle foranstaltning 1 og 5. 

Ø Præcisere, at digital uddannelse bør være forenelig med en sund udvikling af sårbare grupper, 
navnlig børn (specifik foranstaltning 1). Specifikt i forslaget behandle kønsskævhed. 
Anerkende, at adgang til internettet er en menneskeret. 

Ø Udvide henvisningerne til sårbare gruppers behov, herunder f.eks. flygtninge. Understrege 
betydningen af uddannelse af lærere og offentlige forvaltninger.  

Ø Præcisere betydningen af henvisning til EU-certificering i skoler. 
Ø Henvisninger til ældre kunne kombineres i en enkelt specifik foranstaltning for at give dem en 

mere fremtrædende plads og kunne omfatte henvisninger til alle kategorier af sårbare 
personer.  
 

Forslag 3 — Styrkelse af internetsikkerheden, bekæmpelse af ulovligt indhold og cyberkriminalitet 
og bekæmpelse af desinformation  
Under drøftelsen blev følgende spørgsmål behandlet, og der blev fremsat forslag: 
 

Ø Præcisere Europols/Det Europæiske Center til Bekæmpelse af Cyberkriminalitets rolle og 
kapacitet (omhandlet i specifik foranstaltning 1). 

Ø Der er behov for at styrke de europæiske institutioner, f.eks. ENISA, for at beskytte borgerne 
mod cyberangreb. Skifte fra reaktiv til proaktiv tilgang. 

Ø Forholdet mellem borgerne og de sociale medier blev betragtet som afgørende for at undgå, 
at folks opfattelse af virkeligheden fordrejes af propaganda og desinformation, samtidig med 
at samfundets åbenhed og demokratiske værdier bevares. Der blev henvist til forslag til 
retsakten om digitale tjenester og retsakten om digitale markeder, der omhandler meget 
store platformes ansvarsområder. 

Ø Med hensyn til specifikke tiltag 4 og 5 blev der rejst spørgsmålet om, hvorvidt det var rimeligt 
at forvente, at algoritmer kan anvendes til at vurdere oplysningernes pålidelighed, eller at en 
platform på pålidelig vis kan vurdere andre informationskilder uden bias eller censur.  
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Ø Vigtigt at opretholde en menneskecentreret tilgang, der bevarer den endelige kontrol over 
beslutningsprocesser, der involverer algoritmer  

Ø Tilføj henvisninger til håndhævelse af sanktioner (specifik foranstaltning 2) og til hadefuld tale 
(specifik foranstaltning 3 og 4). Understrege betydningen af bevidstgørelse og koordinering i 
forbindelse med bekæmpelse af desinformation snarere end afhængighed af platforme og 
algoritmer til at vurdere informationskilders pålidelighed.  

Ø Det var nødvendigt at fokusere mere på cyberforsvar i lyset af det russiske angreb på Ukraine 
eller de seneste angreb på sundhedssystemer. Europa bør investere i sin egen infrastruktur, 
herunder digitalt forsvar, for at beskytte mod ulovlige angreb og ulovligt indhold. Specifikke 
foranstaltninger bør fokusere på bedre gennemførelse af eksisterende lovgivning, da nogle 
forslag allerede er nedfældet i EU-retten.  

Ø Medtag en henvisning til lokale og regionale cybersikkerhedscentre og -myndigheder og 
deres rolle.  

Ø Forslaget bør omhandle anvendelsen af data og algoritmer, der truer arbejdstagernes 
grundlæggende rettigheder.  

Ø Tilføje en henvisning til behovet for at undgå de negative virkninger (herunder for sundheden) 
af indgribende digitale kontroller og kontroller på arbejdspladsen og kræve en kollektiv 
overenskomst og/eller arbejdstagernes informerede samtykke. Brugen af algoritmer til at 
træffe beslutninger om beskæftigelsesspørgsmål bør ikke undergrave arbejdstagernes 
rettigheder.  
 

 
Forslag 4 — Bedre bevidsthed om og mere effektiv gennemførelse og håndhævelse af eksisterende 
databeskyttelsesregler (GDPR)  
Under drøftelsen blev følgende spørgsmål behandlet, og der blev fremsat forslag: 

Ø Stærke anbefalinger om, at GDPR/informeret samtykke bør forklares bedre, formuleres på et 
klarere sprog og harmoniseres yderligere i hele EU. 

Ø Bemærkning af, at de fleste foranstaltninger vedrører eksisterende retlige forpligtelser, og at 
fokus på gennemførelse og håndhævelse bør styrkes. 

Ø Der bør være en specifik tidsramme, efter hvilken personoplysninger slettes  
Ø Præcisering af henvisningen til "obligatoriske kurser" i specifik foranstaltning 3.  
Ø Med hensyn til specifik foranstaltning 8 var der behov for forsigtighed for at sikre, at de 

omkostninger til certificering af overholdelse af databeskyttelsesforordningen, der henvises 
til, ikke pressede SMV'er ud af markedet og reducerede forbrugernes valgmuligheder.  

Ø Med hensyn til specifik foranstaltning 9 var der behov for en præcisering af det foreslåede 
uafhængige paneuropæiske agenturs rolle i betragtning af de eksisterende funktioner for Den 
Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og de nationale agenturer på dette område.  

Ø Der var behov for yderligere præcisering af henvisningen til "begrænsninger i 
virksomhedernes drift" i specifik foranstaltning 9. 

 
Forslag 5 — Digitaliseringsforanstaltninger, der styrker økonomien/menneskecentreret tilgang 
Under drøftelsen blev følgende spørgsmål behandlet, og der blev fremsat forslag: 
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Ø Der var et behov for at være mere ambitiøst i forslag 5, hvis vi ønsker, at Europa skal være 
førende på verdensplan inden for digital konnektivitet, socialt ansvar og bæredygtighed i 
økonomisk og social henseende og for at nå målene i den grønne pagt.  

Ø Omfatte behovet for ergonomisk udstyr til telearbejde. 
Ø Behovet for at styrke betydningen af menneskeligt tilsyn med beslutningsprocesser, der 

involverer kunstig intelligens.  
Ø Tilføj henvisning til princippet om "digital først" som et EU-dækkende princip. Resultattavlen 

i den specifikke foranstaltning 4 kunne udvides til at omfatte offentlige tjenester i EU, ikke kun 
virksomheder.  

Ø Henvisningen til europæisk digitalt ID i specifik foranstaltning 8 bør tilføjes højere på listen 
over specifikke foranstaltninger.  

Ø I specifik foranstaltning 5 henvise til de eksisterende digitale innovationsknudepunkter og til 
integrationen af andre netværk med dem for at styrke opsøgende arbejde over for SMV'er.  

Ø Digitalisering af procedurer, der hjælper SMV'er med at drive forretning i EU, og støtte til 
nystartede virksomheder for at mindske den teknologiske afhængighed.  

Ø I forslagets titel skal der lægges vægt på retfærdighed, f.eks. for at styrke økonomien på en 
retfærdig måde. I specifik foranstaltning 2 henvise til socialt ansvar og "retten til at være 
offline". Henvise til forbuddet mod social bedømmelse som i loven om kunstig intelligens. 
Tilføj henvisning til opretholdelse af tilgængeligheden af oplysninger i analog form, når det 
stadig er nødvendigt for borgerne.  

Ø Der bør i forbindelse med desinformation henvises til de skader, der er forårsaget af falske 
anmeldelser og vurderinger på de sociale medier. Det bør overvejes at oprette et europæisk 
betalingssystem til fremme af digital innovation og vækst.  

Ø Med hensyn til specifik foranstaltning 7 bør open source-software også anvendes inden for 
uddannelse for at lette en gnidningsløs overgang til arbejdsmiljøet.  

Ø Tilføje henvisninger til retfærdig beskatning af den digitale økonomi i hele EU, øremærkede 
midler til open source-software og regulering for at tackle usikre ansættelsesforhold for 
platformsarbejdere og deres manglende sociale beskyttelse. 

Ø De samme garantier for sikkerhed og privatlivets fred, som bekræfter de europæiske værdier 
på en menneskecentreret måde, bør gælde i den digitale verden som i den materielle verden. 
Forslaget om at ajourføre den europæiske ramme for digital identitet var meget vigtigt i denne 
forbindelse.  

 
Ved debattens afslutning spurgte formanden, om medlemmerne ønskede at behandle den opfattede 
mangel på ambitioner ved at tilføje en kort tekst til dokumentet, der formulerer visionen om Europa 
som et digitalt samfund efter en menneskecentreret tilgang, og som stræber efter at blive førende i 
verden i den digitale tidsalder. Hun spurgte også, om medlemmerne var enige i, at dokumentet skulle 
behandle situationen i Ukraine og behovet for øget fokus på cyberforsvar og beskyttelse mod 
desinformation. Der var bred opbakning til begge disse forslag fra mødedeltagerne. Der var navnlig en 
erkendelse af, at det var umuligt at se bort fra begivenhederne i den sidste måned i Ukraine, og at der 
var behov for en klar erklæring, navnlig i betragtning af disse begivenheders indvirkning på Europa 
som helhed. Der var behov for særlig opmærksomhed om, hvordan man kan håndtere de langsigtede 
konsekvenser af indsamling af personoplysninger i en væbnet konflikt og den ulovlige anvendelse af 
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disse oplysninger i fremtiden. Dette var et problem, der ville forblive, selv efter fjendtlighedernes 
ophør.  
 
4. Afslutning ved formanden 
Formanden forklarede, at hovedlinjerne i forslagene og deres specifikke foranstaltninger ville blive 
præsenteret på plenarmødet den følgende dag. Der vil blive udarbejdet et revideret udkast til 
forslagene, der afspejler inputtet fra mødet, og som skal drøftes yderligere på arbejdsgruppens næste 
møde to uger senere.  
 
 
 


