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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 

Digiülemineku töörühm, mida juhib Elina Valtonen, riikide parlamendid (Soome) 

Reede, 21. jaanuar 2022 kell 10.00–12.00 

1. Töörühma koosoleku juhataja sissejuhatavad märkused 

Töörühma kolmandat koosolekut juhatas riikide parlamentide (Soome) esindaja Elina Valtonen, kes võttis 
koosoleku juhatamise üle riikide parlamentide (Eesti) esindajalt Riina Sikkutilt, ning koosolek toimus 
hübriidvormis. Koosoleku otseülekannet sai jälgida ka veebis. Töörühma koosoleku juhataja alustas 
koosolekut lühikese sissejuhatuse ja esitlusega, milles anti ülevaade päeva protsessist ja aruteluteemast: 
„Inimeste võimestamine“, mis hõlmas digiidentiteedi, digitervise, e-demokraatia ja piiriülese liikumise 
(digivahendid) alateemasid. Töörühma koosoleku juhataja andis arutelu sissejuhatusena ülevaate 
digiplatvormil ja Euroopa kodanike paneelarutelu suuniste raames saadud vastukajast ning kirjeldas 
käimasolevaid Euroopa tasandi algatusi.  

2. Ülevaade Euroopa kodanike paneelarutelude seisust digiülemineku teemal 

Euroopa kodanike paneelarutelu esindajad andsid ülevaate seni toimunud aruteludest ja arutatud 
suunistest. Nad rõhutasid digioskuste, digikirjaoskuse ja asjakohaste vahendite (näiteks nii vanematele kui 
ka noorematele inimestele mõeldud õppeplatvormid) tähtsust. Äärmiselt oluliseks peeti üldist 
juurdepääsu digiharidusele ning valeuudiste, desinformatsiooni ja küberahistamise vastu võitlemise 
koolitusi. Hädavajalikuks peeti tagada kogu liidus kvaliteetne internetiühendus, kaasa arvatud 
vähemsoodsates ja maapiirkondades. Kodanikud olid samuti seisukohal, et kogu ELi hõlmava e-identimise 
süsteemi väljatöötamist ja rakendamist tuleb kiirendada. 

Kodanikud rääkisid COVIDi ajal kodust töötamise kogemustest ja paljudest sellega kaasnenud 
probleemidest. Pandeemia tõttu toimunud üleminek kaugtööle (nn nutitööle) mõjutas inimeste tervist ja 
heaolu. Nn nutitöötamise puhul tuleks kaaluda töötajatele kaitsemeetmete tagamist, kaasa arvatud 
töötaja õigus kontrollida tööaegu, õigus tööst välja lülituda, õigus asjakohasele sisustusele ja seadmetele, 
samuti selle vältimine, et töö tegemise asukohta muudetakse ainult kulude vähendamise põhjusel. Ilmnes 
vajadus Euroopa raamistiku järele, mis kaitseks töö- ja eraelu tasakaalu. 

Riiklike paneelarutelude ja ürituste esindaja rõhutas, et EL tuleks muuta ettevõtlikumaks ning 
rahvusvahelist talenti tuleks ligi meelitada eri algatuste abil, sealhulgas ränne ELi-välistest riikidest. 
Rõhutati kogu ELi hõlmava identimise ja Euroopa Parlamendi valimistel e-hääletuse kasutamise 
võimaluste tähtsust.  

Samuti oldi seisukohal, et Euroopa tuleviku konverentsi jaoks loodud mitmekeelne digiplatvorm on 
edukas ning et seda tuleks töös hoida ELi kodanike pidevaks toetamiseks üle kogu liidu. 

3. Arutelu nii digiplatvormi kui ka Euroopa kodanike paneelarutelude olulise vastukaja üle 
„Inimeste võimestamise“ teemal 

Arutelu käigus käsitlesid ja toetasid töörühma liikmed paljusid kodanike ettepanekuid, tõstatades 
järgmised küsimused.  
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Digitervise tähtsus töökohal töötervishoiu ja tööohutuse ning sotsiaaldialoogi seisukohalt, osutades 
asjaolule, et praegused kaugtöö tegemise viisid viivad kurnatuse ja väsimuseni. Tehti üleskutse vaadata 
läbi kehtivad õigusaktid, eriti need, mis seonduvad kaugtööga.  

Seda argumenti toetas mitu kõnelejat, juhtides tähelepanu pikenenud kaugtööaja ja arvutiekraani liigse 
vaatamise kahjulikule mõjule vaimsele tervisele üldiselt ning nõudes õigust end tööst välja lülitada ning 
töö- ja eraelu tasakaalu kaitsvat ELi raamistikku.  

Teised osutasid digitervise pakutavatele võimalustele, mis teevad teenused maapiirkondades 
kättesaadavamaks, aga juhtisid tähelepanu asjaolule, et selle toimimiseks peavad professionaalidel ja 
kodanikel olema digioskused. 

Tihti toodi esile digioskuste ja digikirjaoskuse edendamise vajadust ning digikirjaoskuse olulisust mainiti 
mitmes eri kontekstis. On vaja täita teadmiste ja oskuste lüngad ning anda inimestele rohkem võimalusi. 
Juhiti tähelepanu digikirjaoskuse tähtsale rollile laste ja haavatavamate isikute kaitsmisel internetis. 

Rõhutati juurdepääsetavuse ja digilõhe kaotamisega seotud probleeme ning seda, et mitte kedagi ei 
tohiks kõrvale jätta, osutades, et internet peaks olema põhiõigus. Sellega seoses toodi välja mitmekeelse 
digiplatvormi juurdepääsetavusega seotud probleemid.  

Üks liige edastas Saksa kodanike paneelarutelu tulemused, kus soovitati kehtestada „digikontroll“, mis 
teeks kindlaks, millisel määral ettevõtted ja avalikud haldusasutused rakendavad digitaalset innovatsiooni 
ning austavad kodanike teabega seotud õigusi. Ühes teises ettepanekus räägiti niisuguse platvormi 
loomisest, mis koondaks teaduslikku teavet televisioonist ja raadiost, tõlgitud teabe vahetamise 
võimalustest, „Euroopa Facebookist“ ja omamoodi Euroopa kultuuri telekanali loomisest. 

Juurdepääsu tagamine internetile ka maa- ja äärepoolsetes piirkondades seati prioriteediks, nagu ka 
majanduskasvu tagamise eesmärgil digistandardite ühtlustamine. 

Esile toodi ka algoritmide läbipaistvus, mis tagaks, et kodanikud saavad aru, mis nende teabega toimub, 
ning ka erasektori vahendite puudulik läbipaistvus ja vajadus paremini kontrollida eraettevõtteid. Juhiti 
tähelepanu vajadusele digihiidudega tegelemisel kõneleda ühel häälel ja näidata, et Euroopa ootab, et 
nad täidaksid lisaks maksude maksmisele oma sotsiaalseid kohustusi täieliku läbipaistvusega. 

Mõned liikmesriigid tegid ettepaneku, et EL peaks olema standardite kehtestaja, et tagada digitaalne 
suveräänsus, strateegiline sõltumatus ja ülemaailmne konkurentsivõime. EL peaks kehtestama normid 
inimõiguste austamise kohta internetis ning ühe teise ettepaneku kohaselt peaks EL looma digiõiguste 
harta. Digiteenustele ohutu juurdepääsu tagamiseks ja digitaalse potentsiaali täielikuks realiseerimiseks 
on vajalik taristusse investeerimine.  

Seoses e-hääletamisega pakkusid mõned elektrooniliste hääletussüsteemide katsetamist (nt järgmistel 
Euroopa Parlamendi valimistel), kuid teiste arvates ei suurendaks see eriti hääletusel osalemist. Tehti 
ettepanek ühisrahastatud katseprojektide kohta, et kasutada süstemaatilisemalt ja kestlikumalt ära e-
demokraatiat tavapäraste konsultatsioonidega paralleelselt. 

Toetati ELi digitaalset rahakotti, e-identimist ja piiriüleseid e-teenuseid, mis võimaldaks ELi kodanikel 
logida rakendustesse sisse ilma niisuguseid suuri digiplatvorme kasutamata, mis kasutavad kodanike 
andmeid nende endi ärilistel eesmärkidel.  



 
21. jaanuar 2022 

3 
 

Digimaailma probleemina toodi esile ka keelebarjäärid.  

Samuti mainiti niisuguste „aruka linna“ ja e-valitsuse algatuste tähtsust, mis annavad kodanikele rohkem 
võimalusi digipöördes, ning automaatseid e-teenuseid, mis annavad kodanikele teavet ja vastavad 
küsimustele, näiteks tervishoiu või muus valdkonnas. 

Seoses mitme kõneleja esile toodud vajadusega selgitada, mida hetkel ELi tasandil tehakse tõstatatud 
probleemide lahendamiseks, osutus kasulikuks vahendiks Euroopa Parlamendi veebisaidil olev 
õigusloome jälgimise rakendus, mis annab teavet käimasoleva töö edenemise kohta. Sellegipoolest 
toodi välja, et käimasolevad digivaldkonna seadusandlikud algatused (nt tehisintellekti käsitlev õigusakt, 
digiteenuste õigusakt ja digiturgude õigusakt) ei kujuta endast valdkonnas tehtavate jõupingutuste 
lõppu ning ei muuda soovitust ebavajalikuks, vaid need on käimasoleva protsessi osa.  

Töörühma koosoleku juhataja lõppsõna 

Töörühma koosoleku juhataja tänas kõiki osalejaid viljaka arutelu eest. Järgmine kavas olev töörühma 
koosolek käsitleb digipöörde kolmandat alateemat – „majanduse tugevdamine“ –, keskendudes toimunud 
koosolekuga sarnaselt selle alateemaga seotud vastukajale digiplatvormil ja kodanike paneelaruteludel. 
Pärast seda, kui Euroopa kodanike paneelarutelud teevad oma ettepanekud (25.–27. veebruaril Dublinis), 
kohtub töörühm märtsis nende ettepanekute arutamiseks ja seejärel esitab oma tulemused 
märtsis/aprillis toimuval üldistungil. 

 

LISA: Digiülemineku töörühma liikmete nimekiri  
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