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PROTOKOLO SANTRAUKA 
Darbo grupė skaitmeninės pertvarkos klausimais, pirmininkavo Elina Valtonen 

(nacionaliniai parlamentai (Suomija)) 
2022 m. kovo 11 d., penktadienis, 9.00–11.00 val. 

 
1. Pirmininkės įžanginis žodis  
Tai buvo penktasis darbo grupės skaitmeninės pertvarkos klausimais posėdis. Posėdžiui pirmininkavo 
Elina Valtonen ir jis vyko mišriu formatu. Pirmininkė pateikė nariams proceso apžvalgą ir priminė, kad 
pirmuoju etapu nuo 2021 m. spalio mėn. darbo grupė aptarė platformos indėlį į skaitmeninę 
transformaciją, grindžiamą trimis ramsčiais („Mūsų visuomenės apsauga“, „Žmonių įgalėjimas“ ir 
„Ekonomikos stiprinimas“). Dabar, atsižvelgiant į Europos piliečių forumo rekomendacijas „Stipresnė 
ekonomika, socialinis teisingumas ir darbo vietų stiprinimas; švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas; 
skaitmeninė transformacija“ ir nacionalinių forumų rekomendacijas, šios rekomendacijos bus 
pagrindiniu darbo pagrindu. Todėl darbas bus sutelktas grupės, kurios atspindi piliečių forumų 
rekomendacijas. Pirmininkė pristatė grupes: 

1. Galimybės naudotis skaitmenine infrastruktūra; 
2. Skaitmeniniai įgūdžiai, suteikiantys žmonėms daugiau galių;  
3. Saugi ir patikima visuomenė; ir  
4. Skaitmeninės inovacijos ekonomikai stiprinti. 

 
2. 1-ojo Europos piliečių forumo parengtų „Stipresnė ekonomika, socialinis teisingumas ir darbo 
vietų kūrimas; švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas; skaitmeninė transformacija“ rekomendacijų 
ir nacionalinių piliečių forumų rekomendacijų , susijusių su „Skaitmenine transformacija“, 
pristatymas su diskusijomis  
Europos piliečių forumų atstovai pristatė savo rekomendacijas. Jie pristatė rekomendacijas, susijusias 
su teise į skaitmeninį švietimą ir galimybėmis visiems naudotis internetu, įskaitant vyresnio amžiaus 
žmones. Buvo pabrėžta, kad COVID laikotarpiu vaikams svarbu suteikti galimybę naudotis 
kompiuteriais virtualiai mokyklinei veiklai. Skaitmeninis švietimas turėtų būti privalomas jau pradinėje 
mokykloje ir jam reikia bendro mokymo programos. Buvo pabrėžta mokymo svarba siekiant patekti į 
darbo rinką. ES turėtų investuoti į didelio pajėgumo skaitmeninę infrastruktūrą, kad būtų užtikrintas 
konkurencingumas ir išvengta strateginės priklausomybės. Atstovas paaiškino, kad judumo 
infrastruktūrai taip pat reikės skaitmeninės infrastruktūros ir todėl reikėtų siekti, kad užsienio 
subjektai nemonopolizuotų ES skaitmeninės infrastruktūros teikimo. 
Piliečių atstovai taip pat pristatė rekomendaciją, kad ES turėtų išplėsti kompetenciją ir turėti daugiau 
išteklių kovai su neteisėtu turiniu ir kibernetiniu nusikalstamumu. Interneto platformos turėtų būti 
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labiau atsakingos už jų turinį, o valdžios institucijos turėtų gebėti padėti vaikams kovoti su seksualiniu 
priekabiavimu internete. Buvo pateikta rekomendacija darbuotojams užtikrinti, kad skaitmeninis 
mokymas būtų pritaikytas darbo rinkai ir didinti informuotumą apie tai, kokios yra esamų platformų 
galimybės skaitmeninius įgūdžių ir darbo atžvilgiu. Kita rekomendacija susijusi su pažangiu darbo 
modeliu ir joje reiškiamas susirūpinimą dėl Europos darbo vietų perkėlimo į kitas šalis; tam reikėtų 
užkirsti kelią paskatomis būti socialiai atsakingais. Dar viena rekomendacija socialinės žiniasklaidos 
įmonės galėtų būtų įpareigotos įgyvendinti geresnius algoritmus, kad būtų galima atskirti patikimą ir 
melagingą informaciją, tačiau jos neturėtų finansinių paskatų skatinti nepatikimą informaciją ir 
neturėtų taikyti cenzūros. Kitas piliečių forumo narys atkreipė dėmesį į fizines ir psichines problemas, 
susijusias su nuotoliniu darbu, ir pasiūlė, kad įmonės turėtų aprūpinti savo darbuotojus 
ergonominėmis kėdėmis ir stalais. Taip pat rekomenduotas skaitmeninis švietimas visais gyvenimo 
etapais, akcentuojant socialinius emocinius įgūdžius ir naudojimąsi internetu.  
 
Nyderlandų nacionalinio piliečių forumo atstovas pateikė tris nacionalines rekomendacijas. Pirma, 
visi Europos gyventojai turėtų turėti spartų, saugų ir stabilų interneto ryšį. Apsauga nuo nusikaltimų 
internete yra itin svarbi šios problemos sprendimui nacionaliniu ir Europos lygmenimis. Antra, ES 
turėtų užtikrinti, kad pirkimas internetu būtų vienodai saugus visose ES šalyse. Didelių interneto 
platformų galia turėtų būti ribojama aiškiais ES teisės aktais. Trečia, privatumo taisyklės turėtų būti 
derinamos su praktiniu įgyvendinimu ir išaiškinimu, daugiausia pasitelkiant valstybių narių pateiktas 
gaires. Atstovas taip pat paragino įtraukti jaunimą į sprendimų dėl skaitmeninių teisės aktų priėmimo 
procesą, ypač dėl gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir kritinio mąstymo.  
 
Diskusijų metu keli nariai palietė agresijos prieš Ukrainą klausimą, atsižvelgdami į tai, kad tai sustiprino 
daugelio rekomendacijų poreikį ir tokio svarstymo proceso dėl Europos ateities vertę. Posėdis iš esmės 
buvo suskirstytas į keturias grupes ir diskusijose buvo išdėstyti šie klausimai: 
 
Galimybės naudotis skaitmenine infrastruktūra  

Ø Nariai iš esmės pritarė atitinkamoms rekomendacijoms ir pabrėžė, kad visi turi turėti prieigą 
prie skaitmeninės infrastruktūros ir nė vieno negalima palikti nuošalyje. Buvo paminėta, kad 
prieiga prie interneto yra žmogaus teisė arba kad ES turėtų užtikrinti, kad įperkamas didelės 
spartos internetas taptų pagrindine visų ES piliečių teise. Buvo sutarta, kad prieiga prie 
interneto mažiau išsivysčiusiose vietovėse ir kaimo regionuose yra labai svarbi ir jai reikėtų 
papildomo finansavimo. Pristatytos vykdomos iniciatyvos, pavyzdžiui, darbas, susijęs su 5G ir 
šviesolaidinio ryšio prieinamumu didesniam žmonių skaičiui, įskaitant didelės spartos 
plačiajuostį ryšį kiekvienam namų ūkiui. Taip pat pabrėžta didelės spartos interneto nauda 
bendrajai rinkai ir įsidarbinimo galimybėms. 

Ø ES buvo paraginta užtikrinti, kad skaitmeninė infrastruktūra, visų pirma 6G, būtų Europos 
rankose, siekiant užtikrinti europiečių saugą ir saugumą bei strateginį savarankiškumą. 
Kalbant apie rekomendaciją, kad infrastruktūra būtų valstybės turtas siekiant užkirsti kelią 
monopolijoms, buvo pabrėžta, kad yra kitų monopolijų kontrolės būdų ir metodų skatinti 
privačias įmones užtikrinti plačią aprėptį, pavyzdžiui, suteikiant įmonėms prieigą prie radijo 
spektro tik tuo atveju, jei jos savo paslaugas taiko visai šaliai, arba pasitelkiant viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystes. 
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Skaitmeniniai įgūdžiai, suteikiantys žmonėms daugiau galių  

Ø Nariai plačiai pritarė poreikiui užtikrinti skaitmeninio mokymo ir švietimo prieinamumą. Buvo 
paminėtas darbas, susijęs su Skaitmeninio švietimo veiksmų planu. 

Ø Skaitmeniniai įgūdžiai buvo laikomi itin svarbiais keliais aspektais. Pavyzdžiui, jie buvo 
vertinami kaip būdas kovoti su melagingomis naujienomis ir skatinti saugų interneto 
naudojimą arba sudaryti sąlygas dalyvauti darbo rinkoje. Piliečiai taip pat turėtų būti mokomi 
apie savo teises internete, pavyzdžiui, apie teisę netapti algoritminio sprendimų priėmimo 
objektu. Buvo manoma, kad skaitmeniniai įgūdžiai ir gebėjimai sudaro sąlygas piliečiams tapti 
skaitmeninės visuomenės dalimi. Vienas iš prioritetų buvo pabrėžtas integracinis 
skaitmeninimas ir prieiga, skirta pažeidžiamesnėms grupėms, taip pat poreikis švietimo srityje 
sutelkti dėmesį į socialinius emocinius įgūdžius ir etiketą internete.  

 
Saugi ir patikima visuomenė 

Ø Daugelis dalyvių kibernetiniam saugumui skyrė pirmenybę, todėl reikėtų didinti žmonių 
informuotumą apie dedamas pastangas ir veikiančias institucijas. 

Ø Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į melagingas naujienas ir klaidingą informaciją, taip pat 
nurodyta veika, vykdoma pagal pasiūlymą dėl Skaitmeninių paslaugų akto, kuriuo būtų 
nustatyti įpareigojimai dėl turinio moderavimo remiantis demokratiniais principais, kartu 
užtikrinant, kad būtų gerbiamos pagrindinės teisės. Buvo atkreiptas dėmesys į Europos 
skaitmeninės žiniasklaidos stebėjimo centrą. 

Ø Be esamų priemonių, buvo pasiūlytas kovos su melagingomis naujienomis elgesio kodeksas. 
Ø Vienas narys pasiūlė geresnes ES lygmens koordinavimo struktūras, kad būtų išvengta 

neproporcingo nacionalinių valdžios institucijų vaidmens, grindžiamo kilmės šalies principu. 
Ø Pasiūlyta, kad piliečiai aktyviau bendradarbiautų su politikos formuotojais dalyvaudami jų 

veikloje. Skaitmeninė transformacija turėtų atspindėti pagrindines piliečių teises, užtikrinti 
asmens duomenų apsaugą ir užkirsti kelią diskriminacijai.  

Ø Ne tik tai, kas yra neteisėta realiame gyvenime, turėtų būti neteisėta ir internete, bet taip pat 
ir ne internete taikomos žmogaus teisės turėtų būti gerbiamos ir internete. 

Ø Buvo pasiūlyta uždrausti masinį sekimą ir veido atpažinimą.  
Ø Algoritmai turėtų būti skaidrūs, o sustarimas dėl pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto dėl Dirbtinio intelekto akto paminėtas kaip svarbus žingsnis.  
Ø Atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje pasiūlytas Kriptoturto rinkų reglamentas, pabrėžiant galimą 

netinkamą kriptovaliutos naudojimas siekiant išvengti sankcijų.  
 
Skaitmeninės inovacijos ekonomikai stiprinti 

Ø Kalbant apie rekomendaciją dėl pažangaus darbo modelio, kai kurie nariai pabrėžė, kad 
technologiniai pokyčiai turi būti naudingi darbuotojų fizinei ir psichinei sveikatai, pagerinti jų 
gyvenimą ir jais neturėtų būti naudojamasi kaip galimybe įmonėms apriboti darbuotojų teises. 

Ø Skaitmeninių priemonių diegimo darbo vietoje skaidrumas buvo laikomas svarbiu aspektu ir 
darbuotojai turėtų būti įtraukti į skaitmeninimą darbe. 
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Ø Buvo pasiūlyta atidžiai kontroliuoti stebėjimą darbe ir uždrausti masinį sekimą ir biometrinį 
atpažinimą, taip pat ES lygmeniu įtvirtinti vykdytiną teisę apskųsti dirbtinio intelekto algoritmų 
pagrindu priimtus sprendimus. 

Ø ES tarpvalstybiniam nuotoliniam darbui neturėtų kilti kliūčių. 
Ø Buvo pritarta Europos atsparumo didinimui ir strateginės priklausomybės mažinimui.  
Ø Vienas narys paragino, kad Europos ekonomika būtų atvira, pabrėždamas, kad svarbu stiprinti 

vidaus rinką ir pašalinti prekybos kliūtis. Buvo paminėtas susirūpinimas dėl geografinio 
blokavimo praktikos ir poveikio mažesnėms šalims.  

Ø Lustų aktas buvo paminėtas kaip iniciatyvos, kuria siekiama užtikrinti Europos skaitmeninį 
suverenumą ir lyderystę naujų technologijų, įskaitant mokslinius tyrimus ir technologinę 
plėtrą bei gamybą, srityje, pavyzdys, o siūlomas Dirbtinio intelekto reglamentas buvo 
nurodytas kaip pirmasis tokio pobūdžio reglamentas pasaulyje. 

Ø Siekiant visapusiškai pasinaudoti skaitmeninėmis galimybėmis, buvo pabrėžta, kad reikia 
patikimos Europos skaitmeninės tapatybės, kuri galėtų būti saugus būdas dalytis asmens 
duomenimis.  
 

3. Pirmininkės baigiamasis žodis 
Pirmininkė apibūdino piliečių rekomendacijų pristatymą ir diskusijas, vykusias kovo 12 d. plenariniame 
posėdyje. Ji paaiškino, kad pasiūlymų projektų rengimas bus kitas žingsnis atsižvelgiant į diskusijas ir 
atsiliepimus apie juos per kitus darbo grupės posėdžius ir pasiūlymų pristatymą Konferencijos 
plenarinėje sesijoje, o konferencijos uždarymas numatytas gegužės 9 dieną.  
 
 


