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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 

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

Reede, 4. märts 2022 kell 9.00–11.00 

1. Juhataja sissejuhatavad märkused 

Töörühma neljandat koosolekut juhatas riikide parlamentide esindaja Elina Valtonen (Soome) ja see 
toimus kaugvormis. Koosoleku otseülekannet sai jälgida ka veebis. Juhataja avas koosoleku, viidates 
eelneva nädala šokeerivatele sündmustele pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse, ja ütles, et on mõtetes 
Ukraina rahvaga. Ta rõhutas, et need sündmused suurendavad ka vajadust töötada Euroopa tuleviku 
kallal.  

Juhataja selgitas, et selle lisakoosoleku eesmärk on käsitleda viimast kolmest sambast, mille põhjal on 
siiani digiülemineku alast tööd korraldatud, nimelt „Majanduse tugevdamine“. Eelmiste arutelude 
keskmes olid teemad „Meie ühiskonna kaitsmine“ ja „Inimeste võimestamine“. Seetõttu keskenduti sel 
korral aruteludes samuti digiplatvormilt saadud vastukajale. Juhataja teatas, et Euroopa kodanike 
paneelarutelu „Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad / haridus, kultuur, noored ja sport / 
digiüleminek“ on lõpetatud ja et selle soovitused on arutelu peamine teema 11. märtsi 2022. aasta 
koosolekul. Eelmise koosoleku kokkuvõttev protokoll kinnitati. Üks kodanike esindaja palus korraldada 
võimalikud lisakoosolekud väljaspool tööaega (parimal juhul pärast kella 18.00). 

2. Digiplatvormi vastukaja ja käimasolevate algatuste tutvustamine 

Juhataja tutvustas digiplatvormilt pärinevaid peamisi „Majanduse tugevdamise“ alaseid teemasid ja ideid, 
mis jagunesid kolmeks alateemaks: digitaalne innovatsioon, digimajandus ning haridus ja koolitus, samuti 
nendega seotud käimasolevaid algatusi ELi tasandil.  

Digitaalse innovatsiooni alateemas mainiti ideid, mis on seotud plokiahelaga (nt ELi plokiahela platvorm, 
krüptoraha või digitaalse euro parem reguleerimine), tehisintellekti ja andmetega ning Euroopa Silicon 
Valleyga (nt GAIA-X või Kickstarter). Digimajanduse alateemas mainiti majandust toetavat digitaalset 
taristut (sealhulgas eri liiki avatud lähtekoodid ja andmed kui teenus (DaaS)), igas suuruses ettevõtete 
(VKEd, digitaalne ID firmadevahelises e-kaubanduses), sealhulgas idufirmade turutingimuste parandamist 
ning eetilise tehisintellekti ja tehnoloogia sertifikaati. Hariduse ja koolitusega seoses tõsteti esile hariduse 
ja koolituse platvorme (veebikursused, eduTech), oskuste digiplatvormi (oskuste sertifitseerimine ja 
tunnustamine, piiriülene liikumine) ning ettevõtete digipädevust.  

Seejärel viitas eesistuja mõnedele majanduse tugevdamise valdkonna olemasolevatele algatustele, nende 
seas programmile „Digitaalne Euroopa“ ja Euroopa digitaalse innovatsiooni keskustele innovatsiooni 
edendamiseks. Digiteenuste õigusakt, digiturgude õigusakt, tehisintellekti käsitlev õigusakt ja andmealane 
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õigusakt, mille kõigi eesmärk on digimajandust paremini reguleerida, on kõik juba õigusloome etapis. 
Digikompassis ja tehisintellekti käsitlevas kooskõlastatud kavas sätestatakse ELi strateegilised eesmärgid 
ja edendatakse neid. Hariduse ja koolituse valdkonnas hõlmab digikompass 2030. aasta Euroopa 
digioskuste eesmärke, digiõppe tegevuskava eesmärk on edendada digiõppe ökosüsteemi ning 
digioskuste ja töökohtade platvorm pakub avatud juurdepääsu teabele ja ressurssidele.  

3. Arutelu  

Järgnenud arutelu käigus tõstsid töörühma liikmed esile järgmisi punkte.  

Ø Kolme sammast „Meie ühiskonna kaitsmine“, „Inimeste võimestamine“ ja „Majanduse 
tugevdamine“ peeti kasulikuks selleks, et digiüleminekuga loodaks ühiskond, kus kõik tunnevad 
end kaasatuna.  
 

Ø Oluliseks peeti demokraatia toomist digikeskkonda ja jälgimist, et see kajastaks Euroopa 
väärtusi. See, mis on seadusevastane väljaspool internetti, peaks olema seadusevastane ka 
internetis. Sellega seoses mainiti kavandatavat Euroopa deklaratsiooni digiõiguste ja -põhimõtete 
kohta. Digiülemineku liikumapanevaks jõuks peaks olema inimkesksus. Samuti leiti, et Euroopa 
peaks tegema teiste sarnaselt meelestatud riikidega koostööd, et luua ülemaailmsed 
digistandardid, mille keskmes on Euroopa väärtused, ning võtma selles töös juhtrolli. Osutati, et 
käimasolevatel seadusandlikel algatustel, nagu tehisintellekti käsitlev õigusakt, et on kaks 
eesmärki: edendada innovatsiooni ja kaitsta samal ajal põhiväärtusi. Pooldati ambitsioonikat 
lähenemisviisi, et leida euroopalik viis usalduse loomiseks digitaalmaailma vastu, kaitsta inim- ja 
tarbijaõigusi ning tagada tehnoloogia areng, eesmärgiga võimaldada paremat osalemist 
ühiskonnaelus, vältides kontrollimist ja diskrimineerimist. 
 

Ø Mitmed liikmed rõhutasid, kui oluline on kooskõlastatud tegevus Euroopa digitaalse taristu 
turvalisuse ja vastupidavuse suurendamiseks, eelkõige arvestades praegust kriisiolukorda. 
Digimajanduse vastupidavuse tagamiseks peaks selle kasvuga käsikäes arenema ka digijulgeolek.  
 

Ø Liikmed leidsid ka, et hiljutised geopoliitilised sündmused tõstsid esile, kui tähtis on strateegiline 
ja tehniline autonoomia ning et seda saab tagada investeeringutega innovatsiooni ja tarneahelate 
tugevdamisega (nt mikroelektroonika või kiipide tarneahela puhul). 
 

Ø Mitu liiget rõhutas hariduse ja digioskuste tähtsust, et ühiskonnal tervikuna oleks tehnoloogilisest 
innovatsioonist kasu. Sellega seoses märgiti, et digiüleminekusse tuleb kaasata naised ja 
tütarlapsed ning jõuda tuleb inimesteni kõigis vanuserühmades ja haridustasemetel, sealhulgas 
peab digiüleminek jõudma ülikoolide teadusuuringutesse. Mainiti näidet Iirimaa algkoolide 
programmi kohta, mis julgustab lapsi tundma õppima ELi kultuuri, keeli ja ajalugu, ning et seda 
võiks laiendada digitaalses aspektis. Haridus saab aidata ka kaotada vastupanu muutustele ja 
tagada kaasava digitaliseerimise.  
 

Ø Mainiti põhimõtet „kõigepealt digitaalselt“, mis näeb ette, et teenuseid tuleb võimaluse korral 
osutada digitaalselt, kui ei ole nõutud teisiti.  
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Ø Märgiti ära, et praegu arutatavad ideed on seotud kodanike paneelarutelu soovitustega, 
eelkõige nendega, mis käsitlevad arukat töötamist, mille puhul saaks meetmete abil majandust 
tugevdada, takistades internetitöökohti Euroopast välja liikumast, ning tugevdada ka 
digitaaloskusi (7. ja 8. soovitus).  
 

Ø Mõned liikmed rõhutasid vajadust tugeva digimajanduse järele ja toonitasid, et innovatsiooni 
ökosüsteemidesse on vaja investeerida kõigis piirkondades, et digiüleminekust saaks kogu 
Euroopa võrdselt kasu. Innovatsioon saab aidata ELile tulevikus hoogu anda, VKEd peaksid suutma 
teha uuendusi, olema paindlikud ja bürokraatiast vabad. Platvormimajanduse andmeid tuleks 
kasutada kõigi hüvanguks, et avaneksid uued ärivõimalused.  
 

Ø Samuti viidati elektritaristu tugevdamisele, et edendada elektrisõidukite kasutuselevõttu.  
 

Ø Mainiti Soome kogemusi isikutunnistuse ja digitaalse rahakotiga, mis on olulised vahendid ka 
piiriülestes ettevõtetes ja e-teenustes ning nii avalikus kui ka erasektoris.  

 

4. Kokkuvõtvad märkused 

Töörühma koosoleku juhataja tänas kõiki osalejaid viljaka arutelu eest. Töörühma 11. märtsi koosolekul 
keskendutakse kodanike paneelarutelu soovitustele ja juhataja kutsus kõiki liikmeid üles need läbi lugema. 
Samuti märkis ta, et töörühma töö on nüüd jõudnud täiskogu istungjärgu jaoks ettepanekute 
väljatöötamise etappi.  

*** 


