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PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 
Digitālās pārveides jautājumu darba grupa, kuru vada valstu parlamentu pārstāve Elina 

Valtonen (Somija) 
Piektdien, 2022. gada 11. martā, plkst. 09.00–11.00 

 
1. Sanāksmes vadītājas ievadvārdi  
Šī bija Digitālās pārveides jautājumu darba grupas piektā sanāksme. Sanāksmi vadīja Elina Valtonen, 
un sanāksme notika hibrīdformātā. Sanāksmes vadītāja sniedza darba grupas locekļiem procesa 
pārskatu un atgādināja, ka pirmajā posmā kopš 2021. gada oktobra darba grupa apspriedusi 
platformas ieguldījumu digitālajā pārveidē un ka platformai ir trīs pīlāri (“Mūsu sabiedrības 
aizsardzība”, “Cilvēku iespēju palielināšana” un “Ekonomikas stiprināšana”). Tagad, ņemot vērā 
Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas “Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un darbvietas / Izglītība, 
kultūra, jaunatne un sports / Digitālā pārveide” un nacionālo paneļdiskusiju ieteikumus, attiecīgie 
ieteikumi būs galvenais darba pamats. Līdz ar to darbs tiks vērsts uz kopām, kas atspoguļo pilsoņu 
paneļdiskusiju ieteikumus. Sanāksmes vadītāja iepazīstināja ar kopām: 

1. digitālās infrastruktūras pieejamība, 
2. digitālās prasmes, kas dod iespējas cilvēkiem,  
3. droša un uzticama sabiedrība un  
4. digitālā inovācija ekonomikas stiprināšanai. 

 
2. Prezentācija par Eiropas pilsoņu 1. paneļdiskusiju “Spēcīgāka ekonomika, sociālais 
taisnīgums un darbvietas / Izglītība, kultūra, jaunatne un sports / Digitālā pārveide” un ar digitālo 
pārveidi saistītajām nacionālajām pilsoņu paneļdiskusijām, kam sekoja debates  
Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju pārstāvji izklāstīja savus ieteikumus. Viņi skaidroja ieteikumus par 
ikviena tiesībām uz digitālo izglītību un piekļuvi internetam, kas ietver vecāka gadagājuma cilvēkus. 
Tika uzsvērts, cik būtiska ir bērnu piekļuve datoriem, ņemot vērā virtuālo izglītību Covid-19 laikā. 
Digitālajai izglītībai jābūt obligātai no pamatskolas, un ir jāizstrādā vienota mācību programma. Tika 
uzsvērta apmācības nozīme, ja vēlas iekļūt darba tirgū. ES ir jāiegulda augstas veiktspējas digitālajā 
infrastruktūrā, lai nodrošinātu konkurētspēju un izvairītos no stratēģiskas atkarības. Paneļdiskusiju 
pārstāvis skaidroja, ka mobilitātes infrastruktūrai būs vajadzīga arī digitālā infrastruktūra, kā arī 
jāizvairās no tā, ka ārvalstu struktūras monopolizē ES digitālās infrastruktūras nodrošināšanu. 
Pilsoņu pārstāvji arī izklāstīja ieteikumu ES iegūt plašākas kompetences un vairāk resursu, lai cīnītos 
pret nelikumīgu saturu un apkarotu kibernoziedzību. Tiešsaistes platformām jābūt atbildīgākām par 
savu saturu, un iestādēm jāspēj palīdzēt bērniem cīņā pret seksuālu uzmākšanos tiešsaistē. Attiecībā 
uz digitālajām prasmēm un nodarbinātību tika sniegts ieteikums darba ņēmējiem iziet digitālo 
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apmācību, lai viņi būtu piemēroti darba tirgum un labāk zinātu, ko var sniegt tagadējās platformas. Vēl 
viens ieteikums attiecas uz viedu darbu un bažām par Eiropas darbvietu pārvietošanu, kam pretī 
jāliek stimuli būt sociāli atbildīgiem. Cits ieteikums paredz sociālo plašsaziņas līdzekļu uzņēmumiem 
uzlikt pienākumu ieviest labākus algoritmus, kas ticamu informāciju atšķirtu no nepatiesas, un 
vienlaikus nav jārada finansiāli stimuli izplatīt neuzticamu informāciju, kā arī jāizvairās no cenzūras. 
Vēl viens pilsoņu paneļdiskusiju dalībnieks norādīja uz fiziskajām un garīgajām problēmām, kas 
saistītas ar tāldarbu, un ieteica uzņēmumiem nodrošināt saviem darbiniekiem ergonomiskus krēslus 
un galdus. Bez tam tika ieteikts nodrošināt digitālo izglītību visas dzīves garumā un uzsvaru likt uz 
vispārīgām prasmēm un interneta izmantošanu.  
 
Nīderlandes pilsoņu paneļdiskusijas pārstāvis iepazīstināja ar trim savas valsts ieteikumiem. Pirmkārt, 
ikvienam Eiropā jābūt ātram, drošam un stabilam interneta savienojumam. Aizsardzība pret 
noziegumiem tiešsaistē ir ārkārtīgi svarīga, kas jārisina valstu un Eiropas līmenī. Otrkārt, ES ir 
jānodrošina, ka iepirkumi internetā ir vienlīdz droši visās ES valstīs. Lielu interneta platformu ietekme 
jāierobežo ar skaidriem ES tiesību aktiem. Treškārt, privātuma noteikumi jākombinē ar praktisku 
īstenošanu un skaidrošanu, galvenokārt izmantojot dalībvalstu sniegtos norādījumus. Pārstāvis arī 
aicināja lēmumu pieņemšanā par digitālajiem tiesību aktiem iesaistīt jauniešus, jo īpaši saistībā ar 
medijpratību un kritisko domāšanu.  
 
Debatēs vairāki darba grupas locekļi atsaucās uz agresiju pret Ukrainu, paužot, ka šis uzbrukums liek 
izstrādāt daudzus jaunus ieteikumus un atzinīgi novērtēt šādas apspriedes par Eiropas nākotni. 
Sanāksme kopumā bija konstruktīva un strukturēta ap minētajām četrām kopām, un debatēs tika 
apspriesti turpmāk izklāstītie punkti. 
 
Digitālās infrastruktūras pieejamība 

Ø Darba grupas locekļi visumā atbalstīja attiecīgos ieteikumus, uzsverot, ka ikvienam ir jābūt 
piekļuvei digitālajai infrastruktūrai un nevienu nedrīkst pamest novārtā. Tika minēts, ka 
piekļuve internetam ir viena no cilvēktiesībām un ka ES cenas ziņā pieejams ātrdarbīgs 
internets būtu jānosaka par visu ES pilsoņu pamattiesībām. Piekļuve internetam mazāk 
attīstītos reģionos un lauku reģionos ir uzskatāma par izšķirīgu, un šajā ziņā ir vajadzīgs papildu 
finansējums. Tika prezentētas pašreizējās iniciatīvas, piemēram, darbs pie 5G un optiskās 
šķiedras pieejamības nodrošināšanas lielākam cilvēku skaitam, kas ietver ātrdarbīgu platjoslu 
katrai mājsaimniecībai. Tika uzsvērtas priekšrocības, kādas vienotajam tirgum sniedz 
ātrdarbīgs internets, kas turklāt uzlabo darba iespējas. 

Ø ES tika aicināta nodrošināt, ka digitālā infrastruktūra, jo īpaši 6G, ir stingrā Eiropas kontrolē, 
lai garantētu eiropiešu drošību un drošumu un panāktu stratēģisko autonomiju. Attiecībā uz 
ieteikumu, ka infrastruktūrai jābūt valsts aktīvam, ar ko novērst monopolus, tika uzsvērts, ka 
pastāv citi veidi, kā kontrolēt monopolus, tostarp veidi, kā stimulēt privātus uzņēmumus, lai 
tie nodrošinātu plašu pārklājumu, piemēram, var piešķirt uzņēmumiem piekļuvi 
radiofrekvenču spektram tikai tad, ja tie pārklāj visu valsti, un var izmantot publiskā un privātā 
sektora partnerības. 
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Digitālās prasmes, kas dod iespējas cilvēkiem  
Ø Darba grupas locekļi stingri atbalstīja ieceri nodrošināt piekļuvi digitālajai apmācībai un 

izglītībai. Tika atzīmēts darbs pie Digitālās izglītības rīcības plāna. 
Ø Digitālās prasmes tiek uzskatītas par būtiskām no vairākiem aspektiem. Tās, piemēram, ir 

veids, kā atpazīt viltus ziņas un droši izmantot internetu, un iespēja iesaistīties darba tirgū. 
Pilsoņi būtu arī jāizglīto par viņu tiesībām tiešsaistē, piemēram, tiesībām noraidīt algoritmiskus 
lēmumus. Pastāv uzskats, ka digitālās prasmes un kompetences ļauj pilsoņiem kļūt par 
digitālās sabiedrības daļu. Kā prioritāru uzsvēra iekļaujošu digitalizāciju un mazāk aizsargātu 
grupu piekļuves iespējas, kā arī to, ka izglītības jomā uzmanība jāveltī arī vispārīgajām 
prasmēm un uzvedībai tīmeklī.  

 
Droša un uzticama sabiedrība 

Ø Kiberdrošība tiek uzskatīta par vienu no galvenajām prioritātēm, un ir jāpalielina cilvēku 
informētība par pašreizējiem centieniem un iestādēm. 

Ø Tika apspriesta arī viltus ziņu un maldinošas informācijas problēma un tagadējais darbs 
saistībā ar digitālo pakalpojumu tiesību akta priekšlikumu, ar ko ieviestu satura moderācijas 
pienākumus, balstoties uz demokrātijas principiem un vienlaikus nodrošinot pamattiesību 
ievērošanu. Vērsa uzmanību uz Eiropas Digitālo mediju observatoriju (EDMO). 

Ø Papildus tagadējiem pasākumiem tika ierosināts rīcības kodekss cīņai pret viltus ziņām. 
Ø Darba grupas loceklis ierosināja uzlabot ES līmeņa koordinācijas struktūras, lai izvairītos no 

nesamērīgas valsts iestāžu lomas saskaņā ar izcelsmes valsts principu. 
Ø Tika ierosināts pilsoņiem vairāk sadarboties ar politikas veidotājiem un uzlabot iesaistīšanos. 

Digitālajā pārveidē jāņem vērā pilsoņu pamattiesības, jānodrošina personas datu aizsardzība 
un jānovērš diskriminācija.  

Ø Tam, kas ir nelikumīgs bezsaistē, ne vien jābūt nelikumīgam arī tiešsaistē, bet arī 
cilvēktiesībām, ko piemēro bezsaistē, jābūt piemērojamām tiešsaistē. 

Ø Rosināja aizliegt masveida novērošanu un sejas atpazīšanu.  
Ø Algoritmiem jābūt pārredzamiem, un vienošanās par tiesību akta priekšlikumu Mākslīgā 

intelekta aktam tika uzskatīta par nozīmīgu soli.  
Ø Saistībā ar Ukrainu un ierosināto Regulu par kriptoaktīvu tirgiem (KAT regula) tika uzsvērta 

iespējamā kriptovalūtas ļaunprātīga izmantošana nolūkā apiet sankcijas.  
 
Digitālā inovācija ekonomikas stiprināšanai 

Ø Saistībā ar ieteikumu par viedu darbu atsevišķi darba grupas locekļi uzsvēra, ka tehnoloģiju 
attīstībai jāstiprina darba ņēmēju fiziskā un garīgā veselība, jāuzlabo viņu dzīve un ka 
uzņēmumi digitalizāciju nedrīkst izmantot kā iespēju ierobežot darba ņēmēju tiesības. 

Ø Digitālo rīku ieviešanas pārredzamība darba vietā tika uzskatīta par svarīgu aspektu, un darba 
ņēmēji ir jāiesaista darba digitalizācijā. 

Ø Tika ierosināts cieši kontrolēt uzraudzību darbā un aizliegt masveida novērošanu un 
biometrisko atpazīšanu, kā arī nodrošināt izpildāmas tiesības, ar ko ES līmenī aizsargātu no MI 
algoritmu pieņemtiem lēmumiem. 

Ø Jānovērš šķēršļi pārrobežu tāldarbam Eiropas Savienībā. 
Ø Tika atbalstīta Eiropas izturētspējas palielināšana un stratēģiskās atkarības mazināšana.  
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Ø Viens darba grupas loceklis aicināja nodrošināt atvērtu Eiropas ekonomiku, uzsverot, cik 
būtiski ir stiprināt iekšējo tirgu un likvidēt tirdzniecības šķēršļus. Izskanēja bažas par 
ģeobloķēšanas praksi un ietekmi uz mazākām valstīm.  

Ø Mikroshēmu akts tika minēts kā piemērs iniciatīvai nolūkā nodrošināt Eiropas digitālo 
suverenitāti un līderību jauno tehnoloģiju jomā, tostarp pētniecībā un izstrādē, kā arī 
ražošanā, un ierosinātā MI regula tika minēta kā pirmais šāda veida regulējums pasaulē. 

Ø Lai pilnībā izmantotu digitālās iespējas, uzsvēra vajadzību izveidot uzticamu Eiropas digitālo 
identitāti, kas nodrošinātu personas datu drošu apmaiņu.  
 

3. Sanāksmes vadītājas noslēguma vārdi 
Sanāksmes vadītāja atsaucās uz pilsoņu ieteikumu prezentāciju un debatēm 12. marta plenārsēdē. 
Viņa paskaidroja, ka nākamais diskusiju solis būs priekšlikumu projektu sagatavošana nolūkā 
nākamajās darba grupas sanāksmēs izvērtēt sniegtās atsauksmes un priekšlikumus izklāstīt 
konferences noslēguma plenārsēdē, kas notiks 9. maijā.  
 
 


