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PROTOKOLO SANTRAUKOS PROJEKTAS 
Darbo grupė skaitmeninės pertvarkos klausimais, pirmininkavo Elina Valtonen 

(nacionaliniai parlamentai (Suomija)) ir Riina Sikkut (nacionaliniai parlamentai (Estija)) 
2022 m. kovo 25 d., penktadienis, 9.00–11.30 val. ir 14.00–16.00 val. 

 
1. Įžanginis pirmininkės žodis  
Pirmininkė paaiškino, kad posėdžio tikslas – išsamiai aptarti kiekvieną iš penkių pasiūlymų projektų, 
apimančių bendrą tikslą ir papildomas konkrečias priemones, apie kurias informuota prieš posėdį. Šie 
pasiūlymai daugiausia buvo grindžiami Europos ir nacionalinių piliečių forumų rekomendacijomis; taip 
pat atsižvelgta į idėjas, pateiktas daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje, ankstesnes diskusijas 
darbo grupėje ir Konferencijos plenarinėje sesijoje. Pirmininkė informavo, kad pasiūlymai bus 
patikslinti, remiantis diskusijomis darbo grupėje ir plenariniame posėdyje, kad darbo grupė galėtų jas 
toliau svarstyti per dvi savaites.  
 
2. Darbo grupės atstovo kalba 
Piliečių atstovas spaudai trumpai pristatė penkis pasiūlymus, kurie apėmė keturias darbo grupės 
skaitmeninės pertvarkos klausimais darbo metu nagrinėtų klausimų grupes, t. y.: I. Prieiga prie 
skaitmeninės infrastruktūros (1 pasiūlymas), II. Skaitmeniniai įgūdžiai, suteikiantys žmonėms daugiau 
galių (1 pasiūlymas), III. Saugi ir patikima skaitmeninė visuomenė (2 pasiūlymai) ir IV. Skaitmeninės 
inovacijos ekonomikai stiprinti (1 pasiūlymas). Jis pasiūlė, kad kiekviena pasiūlyta konkreti priemonė 
turėtų būti kryžminė nuoroda į atitinkamą piliečių rekomendaciją, kuria remiantis ji buvo parengta, 
nes tai ne visada buvo aišku.  
 
3. Pradinių pasiūlymų projektų pristatymas ir aptarimas siekiant pateikti pasiūlymų projektus kovo 
26 d. plenariniame posėdyje 
Toliau vykusioje diskusijoje buvo iš esmės pritarta pasiūlymams ir pateikta daug pasiūlymų, kaip juos 
toliau plėtoti. Keletas narių pabrėžė, kad tragiški įvykiai Ukrainoje sustiprino šiuo metu Europai 
aktualių klausimų svarbą. 
 
1 pasiūlymas. Prieiga prie interneto ir skaitmeninių paslaugų ir ES skaitmeninės infrastruktūros 
suverenumas 
Diskutuojant buvo aptarti toliau išvardinti klausimai ir jiems pateikta pasiūlymų. 

Ø Reikėtų įtraukti nuostatą dėl skaitmeninės infrastruktūros, kaip esminio elektrinių ir 
autonominių transporto priemonių veiksnio, ir užtikrinti suderinamumą su kitomis darbo 
grupėmis. 
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Ø Buvo pateikta nuoroda į siūlomą Deklaraciją dėl Europos skaitmeninių teisių ir principų ir 
politikos programą „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“. Pabrėžta, kad prieiga prie junglumo ir 
duomenų tvarkymo svarbi naujoviškai skaitmeninei „visuomenei be atstumų“, kurioje piliečiai 
gali dirbti, mokytis ir bendrauti bet kurioje vietoje. 

Ø Pabrėžtas poreikis užtikrinti prieigą prie infrastruktūros, reikalingos gaminti skaitmeniniams 
produktams, pavyzdžiui, kompiuterijai, mikroprocesoriams, duomenų saugojimui ir duomenų 
mobilumui. Skaitmeninis savarankiškumas reiškia ne uždarą visuomenę, o demokratinę 
skaitmeninių priemonių kontrolę, nepriklausomą nuo tų pasaulio dalių, kurios nesivadovauja 
europinėmis vertybėmis. 

Ø Šiame pasiūlyme pasiūlyta vartoti terminą „skaitmeninis suverenumas“, o ne 
„savarankiškumas“ ar „nepriklausomumas“. 

Ø Daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama investicijoms į Europos technologijas, siekiant 
stiprinti Europos technologijų sektorių ir jo konkurencingumą. 

Ø Į 1 konkrečią priemonę pasiūlyta įtraukti nuorodas į infrastruktūros „tvarumą“.  
Ø Į pasiūlymą taip pat turėtų būti įtrauktas prieigos prie interneto „įperkamumo“ aspektas. 
Ø Siūlyta keisti priemonių eilės tvarką (1, 2, 6, 5, 7, 4). 
Ø Reikėjo tiksliau suformuluoti 2 konkrečią priemonę dėl skaitmeninės atskirties panaikinimo, 

atsižvelgiant į skirtingas sąlygas tiek tarp valstybių narių, tiek tarp miesto ir kaimo vietovių, 
kurias labiausiai reikia finansuoti. 

Ø Išsiskyrė nuomonės dėl 3 konkrečios priemonės dėl specialaus finansavimo naudojimo. Nors 
kai kurie siūlė ją formuluoti konkrečiau, apskritai laikytasi nuomonės, jog tai yra bendras 
principas, taikomas visiems pasiūlymams bet kuriuo atveju ir neturintis pridėtinės vertės; 
labiau siūlyta ją pašalinti arba padaryti bendresnio pobūdžio.  

Ø Paprašyta paaiškinti tikslią 6 konkrečios priemonės reikšmę ir taikymo sritį. Pirmininkė pateikė 
pavyzdį: norint įsteigti įmonę ir bendrauti su valdžios institucijomis, bus galima tai daryti 
skaitmeniniu būdu ir patobulinant šį procesą. 

Ø Pasiūlyta užtikrinti, kad pasiūlymas ne tik apimtų prieigos teisę, bet ir garantuotų faktinę 
prieigą prie skaitmeninės infrastruktūros. Buvo klausiama, ar turėtų būti įtraukta ir prieiga prie 
debesijos paslaugų. 

Ø Į 4 konkrečią priemonę pasiūlyta įtraukti duomenų koncentracijos ir informacinių monopolijų 
klausimą. 

Ø Į pasiūlymą įtraukti vienodų galimybių klausimą, praplėsti 5 konkrečią priemonę, kad ji apimtų 
daugiau pažeidžiamų asmenų, ir sustiprinti 6 konkrečią priemonę, kad ji taptų įtraukesnė, visų 
pirma sunkiai pasiekiamiems visuomenės sluoksniams. 

Ø Nurodyti regionų vaidmenį, pvz., finansavimo srityje, ir priklausomybės nuo nedemokratinių 
šalių, kurios nepaiso europinių vertybių ir žmogaus teisių, vengimą. Įtraukti piliečių dalyvavimo 
sprendimų priėmimo procese regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmenimis aspektą.  

Ø Įtraukti nuostatą dėl tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis principo, tarptautinio 
tarptinklinio ryšio mokesčių. 

Ø Taip pat labai svarbu užtikrinti, kad piliečiai turėtų saugią ir patogią prieigą prie viešųjų 
paslaugų internetu. Tai dabar ypač aktualu daugeliui karo pabėgėlių iš Ukrainos. 
 

2 pasiūlymas. Užtikrinti, kad visi ES piliečiai galėtų pasinaudoti skaitmeninimu, ir suteikti jiems 
reikiamų skaitmeninių įgūdžių ir galimybių 
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Diskutuojant buvo aptarti toliau išvardinti klausimai ir jiems pateikta pasiūlymų. 
Ø Labai svarbu atsižvelgti į žmogiškąjį skaitmeninimo aspektą, pirmenybę teikiant skaitmeninių 

įgūdžių ugdymui. 
Ø Konkrečiau nurodyti ir remtis esamomis priemonėmis, skirtomis švietimui ir gebėjimų 

ugdymui gerinti. Paaiškinti, kokie 5 konkrečios priemonės veiksmai jau buvo įgyvendinti ES 
lygmeniu, siekiant, kad jie nesidubliuotų.  

Ø Įtraukti nuostatą, kad būtina gerbti platformų darbuotojų teises ir platformų, kaip darbdavių, 
pareigas, taip pat pareigą informuoti ir konsultuoti darbuotojus, prieš diegiant skaitmenines 
technologijas, kurios daro poveikį jų darbo sąlygoms. 

Ø Įtraukti nuostatą dėl mažumų kalbų prieinamumo užtikrinimo (10 proc. ES piliečių gimtoji 
kalba nėra oficialioji ES kalba). 

Ø Daugiau dėmesio skirti MVĮ skaitmeninių gebėjimų ir įgūdžių ugdymui, siekiant padėti joms 
dirbti skaitmeniniame amžiuje. Įtraukti nuorodų į naujausius pasiūlymus dėl 
mikrokredencialų. Siūloma grupuoti 1 ir 5 priemonę. 

Ø Patikslinti, kad skaitmeninis švietimas ir mokymas turėtų būti suderinami su sveiku 
pažeidžiamų grupių, ypač vaikų, vystymusi (1 konkreti priemonė). Pasiūlyme konkrečiai 
spręsti lyčių nelygybės klausimą. Pripažinti, kad prieiga prie interneto yra žmogaus teisė. 

Ø Išplėtoti nuostatas dėl pažeidžiamų grupių, įskaitant, pvz., pabėgėlius, poreikių. Pabrėžti 
mokytojų ir viešojo administravimo institucijų darbuotojų mokymo svarbą.  

Ø Patikslinti nuostatos dėl ES sertifikavimo mokyklose reikšmę. 
Ø Nuostatos dėl vyresnio amžiaus žmonių galėtų būti apjungtos į vieną konkrečią priemonę, kad 

joms tektų daugiau svarbos. Kartu galėtų būti nurodytos visos pažeidžiamų asmenų 
kategorijos.  
 

3 pasiūlymas. Kibernetinio saugumo didinimas, kova su neteisėtu turiniu, kibernetiniu 
nusikalstamumu ir dezinformacija  
Diskutuojant buvo aptarti toliau išvardinti klausimai ir jiems pateikta pasiūlymų. 
 

Ø Patikslinti Europolo ir Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centro vaidmenį ir 
pajėgumus (nurodyta 1 konkrečioje priemonėje). 

Ø Siekiant apsaugoti piliečius nuo kibernetinių išpuolių, reikia toliau stiprinti Europos institucijas, 
pvz., ENISA. Nuo reagavimu pagrįsto požiūrio pereiti prie iniciatyvaus požiūrio. 

Ø Piliečių ir socialinės žiniasklaidos santykis yra labai svarbus, siekiant, kad žmonių požiūrio į 
tikrovę neiškreiptų propaganda ir dezinformacija, o kartu būtų išsaugotas visuomenės 
atvirumas ir demokratinės vertybės. Pateiktos nuorodos į pasiūlymus dėl Skaitmeninių 
paslaugų akto ir Skaitmeninių rinkų akto dėl labai didelių platformų atsakomybės. 

Ø Kalbant apie 4 ir 5 konkrečią priemonę, iškeltas klausimas, ar pagrįsta tikėtis, kad vertinant 
informacijos patikimumą galima remtis algoritmais ar kad platforma gali patikimai, nešališkai 
ir be cenzūros įvertinti kitus informacijos šaltinius.  

Ø Svarbu išlaikyti į žmogų orientuotą požiūrį, kuriuo užtikrinama, kad žmonės galėtų visiškai 
kontroliuoti sprendimų priėmimo procesus, susijusius su algoritmais.  

Ø Įrašyti nuostatas dėl sankcijų vykdymo užtikrinimo (2 konkreti priemonė), neapykantą 
kurstančią kalbą (3 ir 4 konkrečios priemonės). Kovojant su dezinformacija, pabrėžti 
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informuotumo didinimo ir koordinavimo vaidmenį, o ne kliovimosi platformomis ir 
algoritmais, siekiant įvertinti informacijos šaltinių patikimumą.  

Ø Atsižvelgiant į Rusijos išpuolį prieš Ukrainą arba neseniai įvykdytus išpuolius prieš sveikatos 
priežiūros sistemas, daugiau dėmesio reikėjo skirti kibernetinei gynybai. Kad apsisaugotų nuo 
neteisėto turinio ir išpuolių, Europa turėtų investuoti į savo infrastruktūrą, įskaitant gynybą 
skaitmeninėje erdvėje. Konkrečios priemonės turėtų būti nukreiptos į geresnį galiojančių 
teisės aktų įgyvendinimą, nes kai kurie pasiūlymai jau įtvirtinti ES teisėje.  

Ø Įtraukti nuostatą dėl vietos ir regionų kibernetinio saugumo centrų ir valdžios institucijų bei 
jų vaidmens.  

Ø Pasiūlyme turėtų būti nagrinėjamas duomenų ir algoritmų, keliančių grėsmę pagrindinėms 
darbuotojų teisėms, naudojimo klausimas.  

Ø Įrašyti nuostatą, kad būtina vengti neigiamo poveikio (įskaitant poveikį sveikatai), kurį daro 
intervencinė skaitmeninė kontrolė ir patikrinimai darbo vietose, ir reikalauti kolektyvinės 
sutarties ir (arba) informuotų darbuotojų sutikimo. Algoritmų naudojimas priimant 
sprendimus užimtumo klausimais neturėtų pažeisti darbuotojų teisių.  
 

 
4 pasiūlymas. Geresnis informuotumas ir veiksmingesnis galiojančių duomenų apsaugos taisyklių 
(BDAR) įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas  
Diskutuojant buvo aptarti toliau išvardinti klausimai ir jiems pateikta pasiūlymų. 

Ø Griežtos rekomendacijos, kad BDAR ir (arba) informacija pagrįstas sutikimas turėtų būti geriau 
paaiškinti, parašyti aiškesne kalba ir toliau suderinti visoje ES. 

Ø Pažymėtina, kad dauguma priemonių yra susijusios su esamais teisiniais įsipareigojimais ir 
kad daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama įgyvendinimui ir vykdymo užtikrinimui. 

Ø Turėtų būti nustatytas konkretus laikotarpis, po kurio asmens duomenys būtų ištrinti.  
Ø Paaiškinti nuorodą į „privalomus kursus“ 3 konkrečioje priemonėje.  
Ø Kalbant apie 8 konkrečią priemonę, reikėjo atsargiai užtikrinti, kad nurodytos BDAR atitikties 

sertifikavimo išlaidos neišstumtų MVĮ iš rinkos ir nesumažintų vartotojų pasirinkimo 
galimybių.  

Ø Kalbant apie 9 konkrečią priemonę, reikėjo patikslinti siūlomos nepriklausomos visos Europos 
agentūros vaidmenį, atsižvelgiant į esamas Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 
ir nacionalinių agentūrų funkcijas šioje srityje.  

Ø 9 konkrečioje priemonėje pateikta nuostata dėl „bendrovių veiklos apribojimų“ turėjo būti 
patikslinta. 

 
5 pasiūlymas. Skaitmeninimo priemonės, kuriomis stiprinama ekonomika ir į žmogų orientuotas 
požiūris 
Diskutuojant buvo aptarti toliau išvardinti klausimai ir jiems pateikta pasiūlymų. 

 
Ø 5 pasiūlyme išreikštas poreikis siekti platesnio užmojo tikslų, norint, kad Europa pirmautų 

pasaulyje skaitmeninio junglumo, socialinės atsakomybės ir ekonominio bei socialinio 
tvarumo srityse ir kad pasiektume žaliojo kurso tikslus.  

Ø Įtraukti nuostatą dėl ergonominės įrangos, skirtos nuotoliniam darbui, poreikio. 
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Ø Daugiau dėmesio reikia teikti žmogaus atliekamai sprendimų priėmimo procesų, susijusių su 
dirbtiniu intelektu, priežiūrai.  

Ø Įrašyti nuostatą dėl principo „pirmiausia – skaitmeninis“, kaip ES masto principo. 4 konkrečios 
priemonės rezultatų suvestinę būtų galima išplėsti, įtraukiant ne tik įmones, bet ir ES viešąsias 
paslaugas.  

Ø Konkrečios priemonės Nr. 8 nuostatai dėl Europos skaitmeninės atpažinties turėtų būti 
teikiama daugiau dėmesio konkrečių priemonių sąraše.  

Ø 5 konkrečioje priemonėje nurodyti esamus skaitmeninių inovacijų centrus ir įtraukti nuostatą 
dėl kitų tinklų integravimo į juos, siekiant geriau informuoti MVĮ.  

Ø Procedūrų, padedančių MVĮ užsiimti verslu ES, skaitmeninimas ir parama startuoliams, kad 
būtų sumažinta technologinė priklausomybė.  

Ø Pasiūlymo pavadinime pabrėžti sąžiningumą, pvz., sąžiningai stiprinti ekonomiką. 2 
konkrečioje priemonėje nurodyti socialinę atsakomybę ir „teisę atsijungti“. Nurodyti, kad, 
kaip nustatyta Dirbtinio intelekto akte, piliečių vertinimas yra draudžiamas. Įrašyti nuostatą 
dėl informacijos prieinamumo analoginiu pavidalu išlaikymą, kol informacija reikalinga 
piliečiams.  

Ø Kalbant apie dezinformaciją, turėtų būti įtraukta nuoroda apie žalą, padarytą dėl netikrų 
atsiliepimų ir vertinimų socialiniuose tinkluose. Reikėtų apsvarstyti galimybę sukurti Europos 
mokėjimų sistemą skaitmeninėms inovacijoms ir augimui skatinti.  

Ø Kalbant apie 7 konkrečią priemonę, atviroji programinė įranga taip pat turėtų būti 
naudojama švietimo ir mokymo srityje, kad būtų lengviau sklandžiai pereiti prie darbo 
aplinkos.  

Ø Įterpti nuostatų dėl sąžiningo skaitmeninės ekonomikos apmokestinimo visoje ES, specialaus 
finansavimo atvirajai programinei įrangai ir reguliavimo, kuriuo siekiama spręsti mažų 
garantijų platformų darbuotojų darbo problemą ir nepakankamos socialinės apsaugos. 

Ø Tiek materialiniame pasaulyje, tiek skaitmeniniame pasaulyje turėtų būti taikomos tos pačios 
saugumo ir privatumo garantijos, kuriomis įtvirtinamos į žmogų orientuotos Europos vertybės. 
Atsižvelgiant į tai, pasiūlymas atnaujinti Europos skaitmeninės tapatybės sistemą buvo labai 
svarbus.  

 
Diskusijų pabaigoje pirmininkė pasiteiravo, ar nariai nori spręsti plataus užmojo trūkumo problemą, 
prie dokumento pridėdami trumpą tekstą, kuriame suformuluotų Europos, kaip skaitmeninės 
visuomenės, viziją, laikantis į žmogų orientuoto požiūrio ir siekiant tapti pasaulio lydere 
skaitmeniniame amžiuje. Ji taip pat paklausė, ar nariai sutinka, kad dokumente būtų nagrinėjama 
padėtis Ukrainoje ir kad daugiau dėmesio reikia skirti kibernetinei gynybai ir apsaugai nuo 
dezinformacijos. Posėdžio dalyviai iš esmės pritarė abiem šiems pasiūlymams. Visų pirma pripažinta, 
kad neįmanoma ignoruoti praėjusio mėnesio įvykių Ukrainoje ir kad reikia aiškaus pareiškimo, ypač 
atsižvelgiant į šių įvykių poveikį visai Europai. Reikėjo ypač įdėmiai apsvarstyti, kaip spręsti ilgalaikes 
asmeninės informacijos konfiskavimo ginkluoto konflikto metu ir neteisėto šių duomenų naudojimo 
ateityje pasekmes. Ši problema išliks net ir pasibaigus karo veiksmams.  
 
4. Pirmininkės baigiamasis žodis 
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Pirmininkė paaiškino, kad kitos dienos plenariniame posėdyje bus pristatytos bendros pasiūlymų 
kryptys ir konkrečios jų priemonės. Atsižvelgiant į posėdžio rezultatus, bus parengtas patikslintas 
pasiūlymų projektas, kuris bus toliau svarstomas kitame, per dvi savaites įvyksiančiame darbo grupės 
posėdyje.  
 
 
 


