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PROTOKOLO SANTRAUKA 

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

2022 m. kovo 4 d., penktadienis, 9.00–11.00 val. 

1. Įžanginis pirmininkės žodis 

Šiam ketvirtam darbo grupės posėdžiui pirmininkavo nacionalinių parlamentų atstovė Elina Valtonen 
(Suomija) ir jis vyko nuotoliniu būdu. Posėdis buvo transliuojamas internetu. Pirmininkė pradėjo posėdį 
nurodydama šokiruojančius praėjusios savaitės įvykius po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą ir pabrėžė, kad ji 
mintimis su Ukrainos gyventojais. Ji pabrėžė, kad šie įvykiai taip pat sustiprino darbo, susijusio su Europos 
ateitimi, poreikį.  

Pirmininkė paaiškino, kad šiame papildomame posėdyje ketinama aptarti paskutinį iš trijų ramsčių, pagal 
kuriuos iki šiol buvo organizuojamas darbas skaitmeninės pertvarkos srityje, t. y. „Ekonomikos 
stiprinimas“. Ankstesnėse diskusijose daugiausia dėmesio buvo skiriama ramsčiams „Mūsų visuomenės 
apsauga“ ir „Žmonių įgalėjimas“. Todėl šį kartą diskusijose daugiausia dėmesio vis dar bus skiriama 
skaitmeninės platformos indėliui. Pirmininkė pranešė, kad Europos piliečių forumas „Stipresnė 
ekonomika, socialinis teisingumas ir darbo vietų stiprinimas; švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas; 
skaitmeninė transformacija“ baigė darbą ir forumų rekomendacijos bus 2022 m. kovo 11 d. darbo grupės 
posėdžio diskusijų pagrindu. Buvo patvirtinta paskutinio posėdžio protokolo santrauka. Piliečio atstovas 
paprašė surengti galimus papildomus posėdžius tokiu laiku, kuris netrukdytų darbo valandoms (geriausiai 
po 18.00 val.). 

2. Skaitmeninės platformos indėlio ir vykdomų iniciatyvų pristatymas 

Pirmininkė pristatė pagrindines skaitmeninės platformos temas ir idėjas, susijusias su ekonomikos 
stiprinimu, suskirstytas į tris potemes (skaitmeninės inovacijos, skaitmeninė ekonomika bei švietimas ir 
mokymas), taip pat susijusias vykdomas ES lygmens iniciatyvas.  

Skaitmeninių inovacijų srityje buvo paminėtos idėjos, susijusios su blokų grandine (pavyzdžiui, ES blokų 
grandinės platforma, geresnis kriptovaliutų reguliavimas arba skaitmeninis euras), dirbtiniu intelektu ir 
duomenimis bei Europos Silicio slėniu (pvz., GAIA-X arba „Kickstarter“). Skaitmeninės ekonomikos tema 
paminėta skaitmeninė infrastruktūra ekonomikai remti (įskaitant įvairių formų atviruosius šaltinius ir 
duomenis kaip paslaugą (DaaS)), rinkos sąlygų gerinimas visų dydžių įmonėms, įskaitant startuolius (MVĮ, 
skaitmeninį tapatybės numerį verslo verslui srityje) ir etiško dirbtinio intelekto ir technologijų sertifikatas. 
Švietimo ir mokymo srityje paminėtos švietimo ir mokymo platformos (internetiniai kursai, „eduTech“), 
skaitmeninė įgūdžių platforma (įgūdžių sertifikavimas ir pripažinimas, tarpvalstybinis judėjimas) ir įmonių 
skaitmeninės kompetencijos.  
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Po to pirmininkė paminėjo kai kurias esamas iniciatyvas ekonomikos stiprinimo srityje. Tarp jų – 
Skaitmeninės Europos programa ir Europos skaitmeninių inovacijų centrai inovacijoms skatinti. Šiuo metu 
teisėkūros procese Skaitmeninių paslaugų aktas, Skaitmeninių rinkų aktas, Dirbtinio intelekto aktas ir 
Duomenų aktas, kuriais siekiama geriau reguliuoti skaitmeninę ekonomiką. Skaitmeninės politikos 
kelrodžiu ir Suderintu dirbtinio intelekto planu nustatyti ir propaguojami ES strateginiai tikslai. Kalbant 
apie švietimą ir mokymą, į skaitmeninės politikos kelrodį įtraukti 2030 m. tikslai, susiję su Europos 
skaitmeniniais įgūdžiais, o Skaitmeninio švietimo veiksmų planu buvo siekiama stiprinti skaitmeninio 
švietimo ekosistemą, o Skaitmeninių įgūdžių ir darbo vietų platforma suteikė atvirą prieigą prie 
informacijos ir išteklių.  

3. Diskusijos  

Vėliau vykusioje diskusijoje darbo grupės nariai atkreipė dėmesį į toliau nurodytus aspektus.  

Ø Buvo manoma, kad trys ramsčiai „Mūsų visuomenės apsauga“, „Žmonių įgalėjimas“ ir 
„Ekonomikos stiprinimas“ yra naudingi užtikrinant, kad skaitmeninė pertvarka sukurtų 
visuomenę, kurioje visi jaustųsi įtraukti.  
 

Ø Buvo manoma, kad svarbu demokratiją įtraukti į skaitmeninę erdvę ir užtikrinti, kad ji atspindėtų 
Europos vertybes. Tai, kas yra neteisėta realiame gyvenime, taip pat turėtų būti neteisėta 
internete. Šiame kontekste buvo paminėta siūloma Europos skaitmeninių teisių ir principų 
deklaracija. Į žmogų orientuotas principas turėtų būti skaitmeninės pertvarkos varomoji jėga. Taip 
pat buvo manoma, kad Europa turėtų bendradarbiauti su kitomis panašiai mąstančiomis šalimis, 
kad sukurtų pasaulinius skaitmeninius standartus, kuriuose daugiausia dėmesio būtų skiriama 
Europos vertybėms, ir šioje srityje imtųsi vadovaujamo vaidmens. Buvo nurodyta, kad šiuo metu 
vykdomomis teisėkūros iniciatyvomis, pavyzdžiui, Dirbtinio intelekto aktu, siekiama dvejopo tikslo 
– skatinti inovacijas kartu apsaugant pagrindines vertybes. Buvo pritarta plataus užmojo požiūriui, 
kad būtų rastas europinis būdas pasitikėjimui skaitmeniniame pasaulyje sukurti, žmogaus ir 
vartotojų teisėms apsaugoti ir technologinei plėtrai užtikrinti, kad būtų sudarytos sąlygos 
geresniam dalyvavimui visuomenėje, vengiant kontrolės ir diskriminacijos. 
 

Ø Keletas narių, visų pirma atsižvelgdami į dabartinę krizę, pabrėžė koordinuotų veiksmų svarbą 
siekiant padidinti Europos skaitmeninės infrastruktūros saugumą ir atsparumą. Skaitmeninis 
saugumas turėtų būti plėtojamas kartu su skaitmeninės ekonomikos augimu, kad būtų užtikrintas 
jos atsparumas.  
 

Ø Nariai taip pat laikėsi nuomonės, kad pastarojo meto geopolitiniai įvykiai parodė, kaip svarbu 
užtikrinti strateginį ir techninį savarankiškumą investuojant į inovacijas ir stiprinant tiekimo 
grandinę (pvz., mikroelektronikos ar lustų tiekimo grandinę). 
 

Ø Keletas narių pabrėžė švietimo ir skaitmeninių įgūdžių svarbą siekiant užtikrinti, kad visa 
visuomenė gautų naudos iš technologinių inovacijų. Atsižvelgiant į tai, buvo iškeltas poreikis 
įtraukti moteris ir mergaites į skaitmeninę pertvarką, taip pat poreikis apimti visas amžiaus grupes 
ir visų rūšių švietimą, įskaitant universitetų mokslinius tyrimus. Buvo paminėtas Airijos programos, 
skirtos pradinėms mokykloms, kuria vaikai skatinami mokytis apie ES kultūrą, kalbas ir istoriją, 
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pavyzdys. Ji galėtų būti taikoma ir skaitmeniniams aspektams. Švietimas taip pat gali padėti 
panaikinti pasipriešinimą pokyčiams ir užtikrinti įtraukų skaitmeninimą.  
 

Ø Buvo paminėtas principas „pirmiausia skaitmeninis“, pagal kurį reikalaujama, kad paslaugos, kai 
įmanoma, būtų teikiamos skaitmeniniu būdu, nebent būtų prašoma kitaip.  
 

Ø Buvo nurodytas galimas ryšys tarp šiuo metu svarstomų idėjų ir Piliečių forumo rekomendacijų, 
visų pirma kalbant apie rekomendacijas dėl pažangaus darbo modelio, kuriose priemonės galėtų 
sustiprinti ekonomiką, apsaugant nuo darbo vietų internete judėjimo iš Europos, ir dėl 
skaitmeninių įgūdžių (7 ir 8 rekomendacijos).  
 

Ø Kai kurie nariai pabrėžė, kad reikia stiprios skaitmeninės ekonomikos, ir pabrėžė, kad reikia 
investuoti į inovacijų ekosistemas visuose regionuose, kad būtų galima teisingai paskirstyti 
skaitmeninės pertvarkos naudą visoje Europoje. Inovacijos gali padėti modernizuoti ES, o MVĮ 
turėtų būti pajėgios diegti inovacijas, būti lanksčios ir nepatirti biurokratijos. Duomenys platformų 
ekonomikoje turėtų būti naudojami visų labui, kad būtų atvertos naujos verslo galimybės.  
 

Ø Taip pat buvo paminėtas elektros infrastruktūros stiprinimas siekiant skatinti elektra varomų 
transporto priemonių naudojimą.  
 

Ø Suomijoje įgyta patirtis, susijusi su tapatybės numeriu ir skaitmenine pinigine, buvo paminėta 
kaip svarbios priemonės ir tarpvalstybinėse įmonėse bei e. paslaugų sektoriuje, tiek viešajame, 
tiek privačiajame sektoriuose.  

 

4. Baigiamosios pastabos 

Pirmininkė padėkojo visiems dalyviams už rezultatyvias diskusijas. Kovo 11 d. darbo grupės posėdyje 
daugiausia dėmesio bus skiriama Piliečių forumo rekomendacijoms, todėl pirmininkė paragino visus 
grupės narius jas perskaityti. Ji taip pat nurodė, kad šiuo metu darbo grupė pradeda rengti pasiūlymus 
plenarinei sesijai.  

*** 

 


