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

Valtonen (Somija)/valsts parlamentu pārstāve Riina Sikkut  
Piektdien, 2022. gada 25. martā, plkst. 9.00–11.30 un plkst. 14.00–16.00 

 
1. Sanāksmes atklāšana no vadītāju puses  
Vadītājas paskaidroja, ka sanāksmes mērķis ir apspriest un sīkāk izstrādāt katru no pieciem 
priekšlikumu projektiem, ietverot vispārējo mērķi un pakārtotos īpašos pasākumus, kas sanāksmes 
dalībniekiem bija izplatīti pirms sanāksmes. Šo priekšlikumu pamatā galvenokārt bija Eiropas un valstu 
pilsoņu paneļdiskusiju ieteikumi; tika ņemtas vērā arī idejas no daudzvalodu digitālās platformas, 
iepriekšējām diskusijām darba grupā un konferences plenārsēdē. Vadītājas informēja, ka priekšlikumu 
pārskatītā versija tiks sagatavota, pamatojoties uz diskusijām darba grupā un plenārsēdē, lai darba 
grupa to turpmāk apspriestu divu nedēļu laikā.  
 
2. Runaspersonas uzstāšanās 
Pilsoņu runaspersona īsi iepazīstināja ar pieciem priekšlikumiem, kas aptvēra četras jautājumu kopas, 
uz kurām attiecas Digitālās pārveides darba grupas darbs, proti: I Piekļuve digitālajai infrastruktūrai 
(1 priekšlikums), II “Digitālās prasmes, kas dod iespējas cilvēkiem” (1 priekšlikums), III Droša un 
uzticama digitālā sabiedrība (2 priekšlikumi) un IV “Ekonomiku stiprinoša digitālā inovācija” 
(1 priekšlikums). Runaspersona ierosināja, lai katrs ierosinātais konkrētais pasākums saturētu 
atbilstošu atsauci uz attiecīgo pilsoņu ieteikumu, no kura tas izriet, jo tas ne vienmēr bija skaidrs.  
 
3. Iepazīstināšana ar priekšlikumu projektiem un to apspriešana, lai tos iesniegtu 26. marta 
plenārsēdē  
Turpmākajās diskusijās tika pausts vispārējs atbalsts priekšlikumiem, un tika iesniegti daudzi to 
turpmākas pilnveidošanas ierosinājumi. Vairāki locekļi uzsvēra, ka traģiskie notikumi Ukrainā 
pastiprināja šodien attiecībā uz Eiropu aplūkoto jautājumu nozīmi. 
 
1. priekšlikums — Piekļuve internetam un digitālajiem pakalpojumiem/ES digitālās infrastruktūras 
suverenitāte 
Diskusijās tika izskatīti šādi jautājumi un sniegti ierosinājumi: 

Ø Būtu jāpievieno atsauce uz digitālo infrastruktūru kā būtisku elektrisko un autonomo 
transportlīdzekļu veicinātāju un ir jānodrošina saskaņotība ar darbu citās darba grupās. 

Ø Tika pieminēta Deklarācija par Eiropas digitālajām tiesībām un principiem un Digitālās 
desmitgades politikas programmu. Tika uzsvērts, cik no tādas jauna veida digitālās 
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“sabiedrības bez attāluma” viedokļa svarīga ir nepieciešamā iespēja izmantot savienojamību 
un datu apstrādi, kurā iedzīvotāji var strādāt, mācīties un sociāli mijiedarboties no jebkuras 
vietas. 

Ø Tika akcentēta nepieciešamība nodrošināt piekļuvi infrastruktūrai, kas ir vajadzīga, lai ražotu 
digitālos produktus, piemēram, datošanu, mikroprocesorus, datu glabāšanu un datu 
mobilitāti. Digitālā autonomija nenozīmēja slēgtu sabiedrību, bet gan demokrātiskas kontroles 
īstenošanu pār digitālajiem rīkiem, kas būtu neatkarīgi no tām pasaules daļām, kurās īsteno 
no Eiropas atšķirīgas vērtības. 

Ø Tika ierosināts šajā priekšlikumā lietot terminu “digitālā suverenitāte”, nevis “autonomija” vai 
“neatkarība”. 

Ø Uzsvars būtu jāliek uz ieguldījumiem Eiropas tehnoloģijās, lai stiprinātu Eiropas tehnoloģiju 
nozari un tās konkurētspēju. 

Ø Īpašajā pasākumā Nr. 1 tika ierosināts pievienot atsauces uz infrastruktūras “ilgtspēju”.  
Ø Priekšlikumā būtu jāiekļauj arī interneta piekļuves „cenas pieejamības” aspekts. 
Ø Tika ierosināts atkārtoti noteikt pasākumus (1, 2, 6, 5, 7, 4). 
Ø Attiecībā uz digitālās plaisas novēršanu bija vajadzīga lielāka precizitāte 2. pasākuma 

formulējumā gan attiecībā uz apstākļiem dažādās dalībvalstīs, gan starp pilsētu un lauku 
apvidiem, kur finansējums bija vajadzīgs visvairāk. 

Ø Saistībā ar konkrēto pasākumu Nr. 3 tika pausti dažādi viedokļi par īpaša finansējuma 
izmantošanu. Lai gan daži ierosināja konkrētāku formulējumu, kopumā tika uzskatīts, ka tas ir 
vispārējs princips, kas jebkurā gadījumā attiecas uz visiem priekšlikumiem un pievienoto 
vērtību nerada; tika pausts lielāks atbalsts tam, lai to atceltu vai lai kaut kur tas formulēts būtu, 
bet vispārināti.  

Ø Tika lūgts precizēt īpašā pasākuma Nr. 6 precīzo nozīmi un tvērumu. Sanāksmes vadītāja 
sniedza piemēru: ja kāds vēlas izveidot uzņēmumu un viņam būs darīšana ar iestādēm, viņš 
varēs to darīt digitāli un uzlabot šo procesu. 

Ø Tika ierosināts nodrošināt, lai priekšlikums attiektos ne tikai uz piekļuves tiesībām, bet arī uz 
faktiskas piekļuves nodrošināšanu digitālajai infrastruktūrai. Tika jautāts, vai būtu jāaptver arī 
piekļuve mākoņpakalpojumiem. 

Ø Īpašajā pasākumā Nr. 4 tika ierosināts ņemt vērā arī datu koncentrāciju un informācijas 
monopolus. 

Ø Priekšlikumā iekļaut vienlīdzīgu piekļuvi un paplašināt īpašo pasākumu Nr. 5, lai iekļautu 
plašāku neaizsargāto cilvēku loku un stiprinātu 6. īpašo pasākumu, lai to padarītu 
iekļaujošāku, jo īpaši grūti sasniedzamiem sabiedrības slāņiem. 

Ø Pieminēt reģionu lomu, piemēram, saistībā ar finansēšanu, un uz izvairīšanos no atkarības no 
nedemokrātiskām valstīm, kas neievēro Eiropas vērtības un cilvēktiesības. Minēt iedzīvotāju 
līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā reģionālā, valsts un Eiropas līmenī.  

Ø Iekļaut atsauci uz principu “Viesabonēšana kā mājās” attiecībā uz starptautiskās 
viesabonēšanas maksām. 

Ø Izšķiroša nozīme bija arī tam, lai iedzīvotājiem būtu droša un lietotājdraudzīga piekļuve 
sabiedriskajiem pakalpojumiem tiešsaistē, kā tas tagad kļuva uzskatāms no daudzu Ukrainas 
kara bēgļu vajadzībām. 
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2. priekšlikums – ES nodrošināt, lai visi ES iedzīvotāji var gūt labumu no digitalizācijas, nodrošinot 
viņiem nepieciešamās digitālās prasmes un iespējas 
Diskusijās tika izskatīti šādi jautājumi un izteikti turpmāk izklāstītie ierosinājumi. 

Ø bija svarīgi pievērsties digitalizācijas cilvēciskajai dimensijai, prioritāti piešķirot digitālo 
prasmju attīstīšanai. 

Ø Konkrētāk pieminēt esošos instrumentus, kas ir paredzēti izglītības un prasmju apmācības 
uzlabošanai, un tos izmantot par pamatu. Precizēt, kuras darbības, uz kurām attiecas 
konkrētais pasākums Nr. 5, jau ir īstenotas ES līmenī, lai izvairītos no dublēšanās.  

Ø Cita starpā pieminēt nepieciešamību ievērot platformu darbinieku tiesības un platformu kā 
darba devēju pienākumus, kā arī pienākumu informēt darba ņēmējus un apspriesties ar viņiem 
pirms tādu digitālo tehnoloģiju ieviešanas, kas ietekmē viņu darba apstākļus. 

Ø Iekļaut atsauci uz piekļuves nodrošināšanu minoritāšu valodām (10 % ES pilsoņu dzimtā valoda 
nav ES oficiālā valoda). 

Ø Likt uzsvaru uz MVU digitālo kompetenču un prasmju uzlabošanu, lai palīdzētu tiem ieiet 
digitālajā laikmetā. Atsauce uz jaunākajiem priekšlikumiem par mikrodiplomiem. Ierosinājums 
apvienot pasākumus Nr. 1 un Nr. 5. 

Ø Precizēt, ka digitālajai izglītībai un apmācībai būtu jābūt saderīgai ar neaizsargātu grupu, jo 
īpaši bērnu, veselīgu attīstību (īpašais pasākums Nr. 1). Novērst dzimumu nevienlīdzību, jo 
īpaši priekšlikumā. Atzīt piekļuvi internetam par cilvēktiesībām. 

Ø Paplašināt atsauces uz neaizsargātu grupu, tostarp, piemēram, bēgļu, vajadzībām. Uzsvērt 
skolotāju un valsts pārvaldes iestāžu apmācības nozīmi.  

Ø Precizēt, ko nozīmē ES sertifikācijas skolās pieminēšana. 
Ø Norādi uz vecāka gadagājuma cilvēkiem varētu apvienot vienā īpašā pasākumā, lai piešķirtu 

viņiem lielāku nozīmi, un cita starpā minēt visas neaizsargāto cilvēku kategorijas.  
 

3. priekšlikums - Uzlabot kiberdrošību, cīnīties pret nelikumīgu saturu un kibernoziedzību un 
vērsties pret dezinformāciju  
Diskusijās tika izskatīti turpmāk minētie jautājumi un sniegti ierosinājumi: 
 

Ø Precizēt Eiropola/Eiropas Kibernoziedzības centra lomu un spējas (minēts 1. īpašajā 
pasākumā). 

Ø Ir jāturpina stiprināt Eiropas iestādes, piemēram, ENISA, lai aizsargātu iedzīvotājus no 
kiberuzbrukumiem. Pāreja no reaktīvas uz proaktīvu pieeju. 

Ø Attiecības starp iedzīvotājiem un sociālajiem medijiem tika uzskatītas par izšķirīgām, lai 
izvairītos no tā, ka cilvēku priekšstatus par realitāti kropļo propaganda un dezinformācija, 
vienlaikus saglabājot sabiedrības atvērtību un demokrātiskās vērtības. Tika minēti priekšlikumi 
par Digitālo pakalpojumu tiesību aktu un Digitālo tirgu tiesību aktu, kuros ir risināti ļoti lielu 
platformu pienākumi. 

Ø Attiecībā uz 4. un 5. konkrēto darbību tika izvirzīts jautājums, vai bija pamatoti sagaidīt, ka uz 
algoritmiem var paļauties, lai novērtētu informācijas ticamību, vai ka platforma var ticami 
novērtēt citus informācijas avotus bez aizspriedumiem vai cenzūras?  

Ø Svarīgi ir saglabāt uz cilvēkcentrisku pieeju, pateicoties kurai, cilvēki varētu pilnībā kontrolēt 
lēmumu pieņemšanas procesus, kuros izmanto algoritmus.  
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Ø Pievienot norādi uz sankciju (konkrētais pasākums Nr. 2) un naida runas (konkrēti pasākumi 
Nr. 3 un Nr. 4) izpildi. Uzsvērt informētības palielināšanas un koordinācijas lomu 
dezinformācijas apkarošanā, nevis paļaušanos uz platformām un algoritmiem, lai novērtētu 
informācijas avotu uzticamību.  

Ø Ņemot vērā Krievijas uzbrukumu Ukrainai vai nesenos uzbrukumus veselības aprūpes 
sistēmām, Lielāka uzmanība bija jāpievērš kiberaizsardzībai. Eiropai būtu jāiegulda savā 
infrastruktūrā, tostarp digitālajā aizsardzībā, lai aizsargātu pret nelikumīgiem uzbrukumiem 
un saturu. Konkrētiem pasākumiem būtu jābūt vērstiem uz spēkā esošo tiesību aktu labāku 
īstenošanu, jo daži priekšlikumi jau ir iekļauti ES tiesību aktos.  

Ø Iekļaut atsauci uz vietējiem un reģionālajiem kiberdrošības centriem un iestādēm un to 
lomu.  

Ø Priekšlikumā būtu jāpievēršas datu un algoritmu izmantošanai, kas apdraud darba ņēmēju 
pamattiesības.  

Ø Pievienot norādi par nepieciešamību nepieļaut negatīvu ietekmi (tostarp uz veselību), ko rada 
uzmācīgas digitālās kontroles un pārbaudes darbavietā, un pieprasīt koplīgumu un/vai darba 
ņēmēju informētu piekrišanu. Tādu algoritmu izmantošana, ar kuriem pieņem lēmumus par 
nodarbinātības jautājumiem, nedrīkst apdraudēt darba ņēmēju tiesības.  
 

 
4. priekšlikums - labāka informētība un spēkā esošo datu aizsardzības noteikumu (VDAR) efektīvāka 
īstenošana un izpilde  
Debatēs apsprieda šādus jautājumus un ierosinājumus: 

Ø Stingri ieteikumi par to, lai VDAR/informēta piekrišana būtu labāk izskaidrota un formulēta 
skaidrākā valodā un turpmāk jāsaskaņo visā Eiropas Savienībā. 

Ø Novērojums, ka lielākā daļa pasākumu attiecas uz jau spēkā esošajām juridiskajām saistībām 
un ka vēl lielāka uzmanība būtu jāpievērš īstenošanai un izpildei. 

Ø Būtu jānosaka konkrēts termiņš, pēc kura personas dati tiek dzēsti.  
Ø Īpašajā pasākumā Nr. 3 precizēt norādi “obligātie kursi”.  
Ø Attiecībā uz īpašo pasākumu Nr. 8 bija vajadzīga piesardzība, lai nodrošinātu, ka VDAR 

atbilstību panākošas sertifikācijas izmaksas neizraisa MVU izstumšanu no tirgus un nemazina 
patērētāju izvēles iespējas.  

Ø Īpašais pasākums Nr. 9 bija jāprecizē no ierosinātās neatkarīgās Eiropas aģentūras lomas 
viedokļa, ņemot vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja un valstu aģentūru pašreizējās 
funkcijas šajā jomā.  

Ø Norāde “uzņēmumu darbības ierobežojumi” īpašajā pasākumā Nr. 9 bija jāprecizē. 
 
5. priekšlikums - Digitalizācijas pasākumi, kas stiprina uz ekonomiku/uz cilvēku vērstu pieeju 
Debatēs apsprieda šādus jautājumus un ierosinājumus: 

 
Ø Priekšlikumā Nr. 5 bija pausta nepieciešamība izvirzīt grandiozākus mērķus, ja mēs vēlamies, 

lai Eiropa kļūtu par pasaules līderi digitālās savienojamības, sociālās atbildības un ilgtspējas 
jomā ekonomiskā un sociālā ziņā un sasniegtu zaļā kursa mērķus.  

Ø Iekļaut vajadzību pēc ergonomiskas tāldarba iekārtas . 
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Ø Ir jāpastiprina cilvēka veiktas ar mākslīgo intelektu saistītu lēmumu pieņemšanas procesu 
pārraudzības nozīme.  

Ø Pievienot norādi uz principu “digitāls vispirms” kā ES mēroga principu. Rezultātu apkopojumu 
īpašajā pasākumā Nr. 4 varētu attiecināt ne tikai uz uzņēmumiem, bet arī uz ES 
sabiedriskajiem pakalpojumiem.  

Ø Īpašajā pasākumā Nr. 8 norāde uz Eiropas digitālo ID būtu jāiekļauj vairāk konkrētu pasākumu 
sarakstā.  

Ø Konkrētajā pasākumā skatīt esošos digitālās inovācijas centrus un citu tīklu integrāciju ar tiem, 
lai stiprinātu saziņu ar MVU.  

Ø Procedūru digitalizācija, palīdzot MVU veikt uzņēmējdarbību ES, un atbalsts 
jaunuzņēmumiem, lai samazinātu tehnoloģisko atkarību.  

Ø Priekšlikuma nosaukumā uzsvērt taisnīgumu, piemēram, lai taisnīgi stiprinātu ekonomiku. 
Īpašajā pasākumā Nr. 2 ir sniegta norāde uz sociālo atbildību un “tiesībām atslēgties”. 
Pieminēt iedzīvotāju vērtēšanas aizliegumu, kā tas ir noteikts Mākslīgā intelekta likumā. 
Pievienot norādi uz nepieciešamību saglabāt informācijas pieejamību analogā formā, ja tā 
joprojām ir vajadzīga iedzīvotājiem.  

Ø Saistībā ar dezinformāciju būtu jāpiemin kaitējums, ko rada viltus atsauksmes un 
novērtējumi sociālajos plašsaziņas medijos. Būtu jāapsver iespēja izveidot Eiropas 
maksājumu sistēmu, kas veicinātu digitālo inovāciju un izaugsmi.  

Ø Attiecībā uz īpašo pasākumu Nr. 7 atklātā pirmkoda programmatūra būtu jāizmanto arī 
izglītībā un apmācībā, lai veicinātu vienmērīgu pāreju uz darba vidi.  

Ø Pievienot norādes uz taisnīgu digitālās ekonomikas aplikšanu ar nodokļiem visā Eiropas 
Savienībā, īpašu finansējumu atklātā pirmkoda programmatūrai un regulējumu, ar kuru 
novērš platformu darbinieku darbvietu nestabilitāti un sociālās aizsardzības trūkumu. 

Ø Digitālajā pasaulē būtu jāpiemēro tādas pašas drošības un privātuma garantijas, kas Eiropas 
vērtības apstiprina cilvēkcentriskā veidā, — tāpat kā tas notiek materiālajā pasaulē. Šajā 
sakarā ļoti svarīgs bija priekšlikums atjaunināt Eiropas digitālās identitātes satvaru.  

 
Debašu noslēgumā vadītājas jautāja, vai locekļi vēlas novērst šķietamo dižentiecības trūkumu, 
pievienojot īsu tekstu dokumentam, kurā ir izklāstīts redzējums par Eiropu kā digitālu sabiedrību, 
izmantojot uz cilvēkcentrisku pieeju un cenšoties kļūt par pasaules līderi digitālajā laikmetā. Viņa arī 
jautā, vai locekļi piekrīt, ka dokumentā būtu jāpievēršas situācijai Ukrainā un nepieciešamībai pievērst 
lielāku uzmanību kiberaizsardzībai un aizsardzībai pret dezinformāciju. Tika pausts plašs atbalsts 
abiem sanāksmes dalībnieku ierosinājumiem. Jo īpaši tika atzīts, ka nebija iespējams ignorēt pēdējā 
mēneša notikumus Ukrainā un ka bija vajadzīgs skaidrs paziņojums, jo īpaši ņemot vērā šo notikumu 
ietekmi uz Eiropu kopumā. Īpaša uzmanība bija jāpievērš tam, kā risināt ilgtermiņa sekas, ko rada 
personas informācijas izņemšana bruņota konflikta laikā un šo datu nelikumīga izmantošana nākotnē. 
Tas bija jautājums, kas paliktu aktuāls arī pēc karadarbības beigām.  
 
4. Sanāksmes vadītājas sanāksmes noslēguma vārdi 
Vadītājas paskaidroja, ka nākamajā plenārsēdē nākamajā dienā notiks iepazīstināšana ar priekšlikumu 
vispārējām nostādnēm un ar tiem saistītajiem konkrētajiem pasākumiem. Tiks sagatavots pārskatīts 
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priekšlikumu projekts, kurā būs atspoguļots sanāksmes dalībnieku ieguldījums un kurš tiks apspriests 
nākamajā darba grupas sanāksmē pēc divām nedēļām.  
 
 
 


