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KORTFATTET REFERAT 
Arbejdsgruppen om digital omstilling, ledet af Elina Valtonen, de nationale parlamenter 

(Finland) 
Fredag den 11. marts 2022 kl. 9.00-11.00 

 
1. Indledning ved formanden  
Dette var det femte møde i arbejdsgruppen om digital omstilling. Mødet blev ledet af Elina Valtonen 
og fandt sted i hybridformat. Formanden gav medlemmerne et overblik over processen og mindede 
om, at arbejdsgruppen i første fase siden oktober 2021 havde drøftet input om digital omstilling fra 
platformen, der var struktureret omkring tre søjler ("Værnen om vores samfund", "Selvbestemmelse 
til borgerne" og "Styrkelse af økonomien"). Da anbefalingerne fra EU-borgerpanelet om "En stærkere 
økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse / Uddannelse, kultur, ungdom og idræt / Digital 
omstilling" og fra de nationale paneler nu var modtaget, ville disse anbefalinger udgøre 
hovedgrundlaget for arbejdet. Arbejdet ville derfor fokusere på klynger, der afspejlede anbefalingerne 
fra borgerpanelerne. Formanden præsenterede klyngerne: 

1. Adgang til digital infrastruktur 
2. Digitale færdigheder, der giver borgerne selvbestemmelse  
3. Et sikkert og pålideligt samfund og  
4. Digital innovation for at styrke økonomien. 

 
2. Fremlæggelse ved borgerne af anbefalingerne fra EU-borgerpanel 1 om "En stærkere økonomi, 
social retfærdighed og beskæftigelse / Uddannelse, kultur, ungdom og idræt / Digital omstilling" og 
det nationale borgerpanel om "Digital omstilling", efterfulgt af drøftelse  
Repræsentanter for EU-borgerpanelerne fremlagde deres anbefalinger. De forklarede anbefalingerne 
vedrørende retten til digital uddannelse og adgang til internettet for alle, herunder for ældre. 
Betydningen af adgang til computere for børn blev understreget på baggrund af den virtuelle 
undervisning, der var blevet givet under coronapandemien. Digital uddannelse burde være 
obligatorisk fra grundskolen med et fælles pensum. Det var blevet vigtigere med en god uddannelse 
for at komme ind på arbejdsmarkedet. EU burde investere i digital infrastruktur med høj kapacitet for 
at sikre konkurrenceevnen og undgå strategisk afhængighed. En repræsentant forklarede, at 
mobilitetsinfrastruktur også ville kræve digital infrastruktur, og at det skulle undgås, at udenlandske 
enheder fik monopol på leveringen af EU's digitale infrastruktur. 
Borgernes repræsentanter fremlagde også anbefalingen om, at EU skulle have mere omfattende 
kompetencer og flere ressourcer til at bekæmpe ulovligt indhold og cyberkriminalitet. 
Onlineplatforme burde være mere ansvarlige for deres indhold, og myndighederne burde være i stand 
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til at beskytte børn mod seksuel chikane på internettet. Med hensyn til digitale færdigheder og arbejde 
blev der fremlagt en anbefaling for arbejdstagere om at få digital uddannelse, så de var bedre rustet 
til arbejdsmarkedet, og øge bevidstheden om, hvad de eksisterende platforme kunne gøre. En anden 
anbefaling vedrørte "smart working", og der blev givet udtryk for bekymringer over udflytningen af 
europæiske job, som burde forhindres af incitamenter til at være socialt ansvarlig. En anden 
anbefaling ville forpligte sociale medievirksomheder til at indføre bedre algoritmer til at skelne mellem 
pålidelige og falske oplysninger, selv om der ikke var nogen finansielle incitamenter til at fremme 
upålidelige oplysninger og undgå censur. En anden paneldeltager pegede på de fysiske og psykiske 
problemer i forbindelse med telearbejde og foreslog, at virksomhederne skulle stille ergonomiske 
stole og skriveborde til rådighed for deres ansatte. Digital uddannelse i alle faser af livet blev også 
anbefalet med fokus på bløde færdigheder og brug af internettet.  
 
En repræsentant for Nederlandenes nationale borgerpanel fremlagde tre nationale anbefalinger. For 
det første burde alle i Europa have en hurtig, sikker og stabil internetforbindelse. Beskyttelse mod 
onlinekriminalitet var yderst vigtig for bekæmpelsen på nationalt og europæisk plan. For det andet 
burde EU sikre, at internetkøb var lige sikre i alle EU-lande. Store internetplatformes indflydelse 
burde begrænses af klar EU-lovgivning. For det tredje burde reglerne om beskyttelse af privatlivets 
fred kombineres med praktisk gennemførelse og forklaringer, hovedsagelig gennem vejledning fra 
medlemsstaterne. Repræsentanten opfordrede også til at inddrage de unge i beslutningstagningen 
vedrørende digital lovgivning, navnlig om mediekendskab og kritisk tænkning.  
 
Under drøftelserne henviste flere medlemmer til angrebet mod Ukraine i betragtning af, at dette 
øgede behovet for mange af anbefalingerne og værdien af en sådan diskussion om Europas fremtid. 
Mødet var i det store og hele struktureret omkring de fire klynger, og følgende punkter blev fremsat 
under drøftelsen: 
 
Adgang til digital infrastruktur 

Ø Medlemmerne støttede generelt de respektive anbefalinger og understregede behovet for, 
at alle fik adgang til digital infrastruktur, og at ingen blev ladet i stikken. Der blev henvist til 
internetadgang som en menneskeret, eller at EU burde gøre højhastighedsinternet til en 
overkommelig pris til en grundlæggende rettighed for alle EU-borgere. Adgang til internettet 
i mindre udviklede områder og i landdistrikter blev anset for at være af afgørende betydning 
og ville kræve yderligere finansiering. Der blev gjort opmærksom på igangværende initiativer, 
f.eks. arbejdet med at gøre 5G og fiber tilgængeligt for flere mennesker, herunder 
højhastighedsbredbånd til alle husstande. Fordelene ved højhastighedsinternet for det indre 
marked og jobmulighederne blev fremhævet. 

Ø EU blev opfordret til at sikre, at digital infrastruktur, navnlig 6G, forblev på europæiske 
hænder for at garantere europæernes sikkerhed og sikre strategisk autonomi. I forbindelse 
med anbefalingen om, at infrastruktur skulle være et statsligt aktiv for at forhindre 
monopoler, blev det understreget, at der var andre måder at kontrollere monopoler på og 
også fandtes metoder til at tilskynde private virksomheder til at sikre bred dækning, f.eks. ved 
kun at give virksomheder adgang til radiofrekvenser, hvis de dækkede hele landet eller 
gennem offentlig-private partnerskaber. 
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Digitale færdigheder, der giver borgerne selvbestemmelse  

Ø Medlemmerne støttede i vid udstrækning behovet for at sikre adgang til digital uddannelse. 
Der blev henvist til arbejdet med handlingsplanen for digital uddannelse. 

Ø Digitale færdigheder blev anset for afgørende fra flere vinkler. De blev f.eks. betragtet som en 
måde at håndtere falske nyheder og sikker brug af internettet på eller som en betingelse for 
deltagelse på arbejdsmarkedet. Borgerne burde også uddannes i deres onlinerettigheder, 
f.eks. om retten til ikke at blive gjort til genstand for algoritmisk beslutningstagning. Digitale 
færdigheder og kompetencer blev anset for at give borgerne mulighed for at blive en del af 
det digitale samfund. Inklusiv digitalisering og adgang for mere sårbare grupper blev 
understreget som en prioritet samt behovet for også at fokusere på bløde færdigheder og 
netikette inden for uddannelse.  

 
Et sikkert og pålideligt samfund 

Ø Cybersikkerhed blev af mange anset for at være en nøgleprioritet, og folks bevidsthed om de 
eksisterende bestræbelser og institutioner burde øges. 

Ø Falske nyheder og misinformation blev ligeledes taget op, og der blev henvist til det 
igangværende arbejde i forbindelse med forslaget til forordning om digitale tjenester, som 
ville indføre forpligtelser til indholdsmoderation baseret på demokratiske principper, samtidig 
med at der blev sikret overholdelse af de grundlæggende rettigheder. Der blev gjort 
opmærksom på Det Europæiske Observationscenter for Digitale Medier (EDMO). 

Ø Der blev foreslået en adfærdskodeks for bekæmpelse af falske nyheder ud over de 
eksisterende foranstaltninger. 

Ø Et medlem foreslog bedre koordineringsstrukturer på EU-plan for at undgå en 
uforholdsmæssig stor rolle for de nationale myndigheder baseret på 
oprindelseslandsprincippet. 

Ø Det blev foreslået, at borgerne skulle samarbejde mere med de politiske beslutningstagere 
gennem deltagelse. Den digitale omstilling burde afspejle borgernes grundlæggende 
rettigheder, sikre beskyttelse af personoplysninger og forebygge forskelsbehandling.  

Ø Hvad der var ulovligt offline, burde også være ulovligt online, men også menneskerettigheder, 
der gjaldt offline, burde gælde online. 

Ø Der var et forslag om at forbyde masseovervågning og ansigtsgenkendelse.  
Ø Algoritmer burde være gennemsigtige, og det blev betragtet som et vigtigt skridt, hvis man 

nåede til enighed om forslaget til en forordning om kunstig intelligens.  
Ø I forbindelse med Ukraine og den foreslåede forordning om markeder for kryptoaktiver 

(MICA) blev risikoen for misbrug af kryptovalutaer til at omgå sanktioner understreget.  
 
Digital innovation for at styrke økonomien 

Ø I forbindelse med anbefalingen om "smart working" understregede nogle medlemmer 
behovet for, at den teknologiske udvikling var til gavn for arbejdstagernes fysiske og mentale 
sundhed, forbedrede deres liv og ikke blev udnyttet som en mulighed for virksomhederne til 
at indskrænke arbejdstagernes rettigheder. 
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Ø Gennemsigtighed i indførelsen af digitale værktøjer på arbejdspladsen blev anset for at være 
vigtig, og arbejdstagerne burde inddrages i digitaliseringen på arbejdspladsen. 

Ø Der var et forslag om nøje at kontrollere overvågning på arbejdspladsen og forbyde 
masseovervågning og biometrisk genkendelse samt at indføre en rettighed på EU-plan, som 
kunne håndhæves, mod afgørelser truffet af AI-algoritmer,. 

Ø Grænseoverskridende telearbejde i EU burde ikke støde på hindringer. 
Ø Der blev givet udtryk for støtte til at øge Europas modstandsdygtighed og mindske den 

strategiske afhængighed.  
Ø Et medlem opfordrede til, at den europæiske økonomi forblev åben, og understregede 

betydningen af at styrke det indre marked og fjerne handelshindringer. Bekymringer over 
geografisk blokering og virkningerne for mindre lande blev nævnt.  

Ø Mikrochipforordningen blev nævnt som et eksempel på et initiativ, der skulle sikre europæisk 
digital suverænitet og lederskab inden for nye teknologier, herunder F&U og fremstilling, og 
den foreslåede forordning om kunstig intelligens blev nævnt som den første af sin art i verden. 

Ø For fuldt ud at udnytte de digitale muligheder blev behovet for en pålidelig europæisk digital 
identitet fremhævet, hvilket kunne være en sikker måde at dele personoplysninger på.  
 

3. Afslutning ved formanden 
Formanden henviste til fremlæggelsen af borgernes anbefalinger og debatten på plenarforsamlingen 
den 12. marts. Hun forklarede, at udarbejdelsen af udkast til forslag ville være det næste skridt med 
henblik på deres drøftelse og feedback herpå på de næste arbejdsgruppemøder, og forslagene skulle 
fremlægges på konferencens plenarforsamling inden konferencens afslutning den 9. maj.  
 
 


