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SAMMENFATTENDE REFERAT 

Arbejdsgruppen om digital omstilling, ledet af Elina Valtonen, de nationale parlamenter (Finland) 

Fredag den 21. januar 2022 kl. 10.00-12.00 

1. Indledende bemærkninger fra formanden 

Dette tredje møde i arbejdsgruppen blev ledet af Elina Valtonen, de nationale parlamenter (Finland), som 
overtog hvervet fra Riina Sikkut, de nationale parlamenter (Estland), og blev afholdt i hybridformat. Mødet 
blev transmitteret direkte over internettet. Formanden indledte mødet med en kort introduktion og en 
præsentation, som gav et overblik over processen og emnet for dagens drøftelser: "Styrkelse af borgernes 
indflydelse” (”Empowering people”), som omfattede temaerne digital identitet, digital sundhed, e-
demokrati og grænseoverskridende bevægelighed (digitale værktøjer). Formanden gav et overblik over 
det input, der hidtil er modtaget på den digitale platform og i retningslinjerne fra det europæiske 
borgerpanel, og beskrev igangværende initiativer på europæisk plan for at bane vejen for drøftelsen.  

2. Status over drøftelserne i Det Europæiske Borgerpanel, der beskæftiger sig med digital 
omstilling 

Repræsentanter fra EU-borgerpanelet gav et overblik over de drøftelser, der hidtil har fundet sted i 
panelet, og de retningslinjer, der drøftes. De understregede betydningen af digitale færdigheder og de 
respektive værktøjer (såsom læringsplatforme for både ældre og unge). Grundlæggende adgang til digital 
uddannelse blev anset for at være afgørende og nødvendig for at bekæmpe falske nyheder og 
desinformation og chikane på internettet. Det blev anset for afgørende at sikre internetadgang af høj 
kvalitet i hele Unionen, herunder i landdistrikter og mindre gunstigt stillede områder. Borgerne mente 
også, at der var behov for at fremskynde udviklingen og gennemførelsen af et EU-dækkende e-ID-system. 

Borgerne delte deres egne erfaringer med at arbejde hjemmefra under covid og de mange problemer, der 
opstod som følge heraf. Overgangen til telearbejde (”smart working”) på grund af pandemien havde 
påvirket den enkeltes sundhed og trivsel. Det bør overvejes at sikre beskyttelse af arbejdstagerne, når de 
anvender "smart working", herunder kontrol med arbejdstiden og retten til at være offline, retten til 
passende møbler og udstyr og undgåelse af flytning af arbejdspladser udelukkende på grund af 
omkostninger. Der var behov for en europæisk ramme for at beskytte balancen mellem arbejdsliv og 
privatliv. 

En repræsentant for de nationale paneler og arrangementer understregede behovet for at gøre EU mere 
iværksætterorienteret og tiltrække talenter i verden gennem forskellige incitamenter, herunder migration 
fra lande uden for EU. Betydningen af identifikation i hele EU blev understreget, og mulighederne for e-
afstemning ved valg til Europa-Parlamentet blev understreget.  



 

 
Den 21. januar 2022  
 
 

2 
 

Det blev også foreslået, at den vellykkede flersprogede digitale platform, der er oprettet for konferencen 
om Europas fremtid, bør opretholdes for løbende at støtte borgerne i hele EU. 

3. Debat om det vigtigste aktuelle input fra både den digitale platform og det europæiske 
borgerpanel vedrørende emnet "Empowering people” (”styrkelse af borgernes indflydelse”) 

Under drøftelsen blev mange af borgernes forslag taget op og støttet af gruppens medlemmer, og 
følgende spørgsmål blev rejst:  

Betydningen af digital sundhed på arbejdspladsen i forbindelse med sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen og social dialog, idet der peges på de nuværende former for fjernarbejde, der fører til 
udmattelse og træthed. Der blev opfordret til at revidere den gældende lovgivning, navnlig vedrørende 
telearbejde.  

Dette punkt blev understreget af mange talere, der pegede på de skadelige virkninger af forlænget 
telearbejde og for megen skærmtid mere generelt på mental sundhed, og der blev slået til lyd for en ret 
til at være offline og en EU-ramme, der beskytter balancen mellem arbejdsliv og privatliv.  

Andre pegede på de muligheder, der ligger i digital sundhed, for at gøre tjenesteydelser mere tilgængelige 
i landdistrikterne, men fremhævede behovet for digitale færdigheder for fagfolk og borgere, for at dette 
kan fungere. 

Behovet for at fremme digitale færdigheder var tilbagevendende forslag, og betydningen af digitale 
færdigheder blev understreget i en række forskellige sammenhænge. Der er behov for at lukke 
færdigheds- og videnskløften og styrke borgernes indflydelse. Betydningen af digitale færdigheder for at 
beskytte børn og de mere sårbare brugere af internettet blev fremhævet. 

Udfordringerne i forbindelse med tilgængelighed og bekæmpelse af den digitale kløft og sikring af, at 
ingen lades i stikken, blev understreget, og det blev foreslået, at adgang til internettet bør være en 
grundlæggende rettighed. I den forbindelse blev der peget på mangler ved selve den flersprogede digitale 
platform med hensyn til tilgængelighed.  

Et medlem redegjorde for resultaterne fra det tyske borgerpanel, som havde anbefalet indførelsen af "Digi 
Check", som skulle måle, i hvilket omfang virksomheder og offentlige forvaltninger anvender digital 
innovation og respekterer borgernes data. En anden anbefaling vedrørte oprettelsen af en platform, der 
integrerer videnskabelig information fra tv- og radiostationer, muligheder for udveksling af oplysninger 
med oversættelse, en "europæisk Facebook" og en slags europæisk ARTE. 

Sikring af internetadgang også i landdistrikter og fjerntliggende områder blev betragtet som en prioritet, 
og det samme gjaldt behovet for harmonisering af digitale standarder for at sikre økonomisk vækst. 
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Gennemsigtighed i algoritmer for at sikre, at borgerne forstår, hvad der sker med deres data, samt 
manglende gennemsigtighed i private værktøjer og behovet for bedre kontrol med private virksomheder. 
Behovet for at tale med én stemme i forbindelse med håndteringen af digitale giganter blev taget op, og 
der blev talt om at vise, at Europa har forventninger om, at digitale giganter i fuld gennemsigtighed udøver 
deres sociale ansvar ud over at betale skat. 

Nogle medlemmer foreslog, at EU skal være standardsætter for at sikre digital suverænitet, strategisk 
uafhængighed og global konkurrenceevne. EU bør fastsætte regler for overholdelse af 
menneskerettighederne online; et andet forslag var et charter om digitale rettigheder. Der er behov for 
investeringer i infrastruktur for at give sikker adgang til digitale tjenester og fuldt ud udnytte det digitale 
potentiale.  

I forbindelse med e-afstemning foreslog nogle at afprøve elektroniske afstemningssystemer (f.eks. ved 
det næste valg til Europa-Parlamentet), mens andre mente, at dette reelt ikke øger deltagelsen i 
afstemningen. Der blev foreslået crowdfunding af pilotprojekter med henblik på en mere systematisk og 
bæredygtig anvendelse af e-demokrati sideløbende med normale høringer. 

Der blev ydet støtte til den digitale tegnebog og det digitale ID i EU samt grænseoverskridende E-
tjenester, som kunne gøre det muligt for EU-borgere at logge på applikationer uden at skulle gå gennem 
store digitale platforme, der bruger deres data til deres egne kommercielle formål.  

Sprogbarrierer blev også identificeret som et problem i den digitale verden.  

Betydningen af "intelligente byer" og e-forvaltningsinitiativer med henblik på at styrke borgerne i den 
digitale omstilling blev nævnt, ligesom det blev nævnt at udvikle automatiserede e-tjenester, der leverer 
information og besvarer borgernes spørgsmål, f.eks. om sundhedspleje eller andre spørgsmål. 

For så vidt angår det af flere talere anerkendte behov for at få klarhed over, hvilke foranstaltninger der 
allerede er iværksat på EU-plan for at løse de problemer, der er blevet rejst, var Europa-Parlamentets 
”Lovgivningstogplan” et vigtigt redskab på Parlamentets websted, som indeholder oplysninger om status 
for det igangværende arbejde. Det blev imidlertid også understreget, at igangværende 
lovgivningsinitiativer på det digitale område (f.eks. retsakten om kunstig intelligens, retsakten om 
digitale tjenester og retsakten om digitale markeder) ikke er enden på historien og ikke gør forslaget 
unødvendigt, men er en del af en igangværende proces.  

Afsluttende bemærkninger fra formanden 

Formanden takkede alle for den berigende debat. Det næste møde i arbejdsgruppen er planlagt for at 
tage fat på det tredje tema for den digitale omstilling, nemlig "Styrkelse af økonomien", idet der som på 
dette møde fokuseres på input modtaget om dette emne via den digitale platform og borgerpaneler. Når 
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først det europæiske borgerpanel havde fremsat sine anbefalinger (den 25.-27. februar i Dublin), ville 
arbejdsgruppen mødes for at drøfte disse anbefalinger i marts og ville fremlægge sit arbejde på 
plenarmødet i marts/april. 

 

BILAG: Liste over medlemmer af arbejdsgruppen om digital omstilling 

 

 


