Ministru prezidente Laimdota Straujuma atklāj Digitālo asambleju 2015
Ekselences, augsti godātie dalībnieki, cienījamie kolēģi!
Es priecājos sveikt jūs visus Rīgā un uzrunāt Latvijas prezidentūras un Eiropas Komisijas
kopīgi organizētās Digitālās asamblejas dalībniekus.
Izmantojot ātrgaitas interneta savienojumu ar vairāk nekā 800 bibliotēkām visā Latvijā, mūsu
Gaismas pils glabā un sniedz zināšanas un informāciju. Tā ir informācijas un zināšu
sabiedrības simbols.
Dāmas un kungi!
Šodien tiekas pārstāvji no visas Eiropas, lai paustu savu viedokli par to, kā nodrošināt digitālo
vienoto tirgu.
Protams, digitālais vienotais tirgus nav pašmērķis. Jebkuras politikas galvenais mērķis ir
uzlabot cilvēku dzīvi. Tādējādi mūsu uzdevums ir īstenot pareizās politikas, lai digitālajā
laikmetā veidotu labāku Eiropu.
Šī pieeja veidoja Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē darba kārtību. Mūsu trīs
prioritātes- konkurētspējīga, digitāla un iesaistīta Eiropa, ir veidotas, lai sniegtu patiesu
labumu cilvēkiem.
Konkurētspējīga Eiropa Latvijas prezidentūrai nozīmē koncentrēties uz darbavietām,
izaugsmi un investīcijām. Digitāla Eiropa nozīmē palīdzēt uzņēmumiem un patērētājiem, kā
arī pārveidot Eiropu par pasaules vadošo ekonomiku, kas balstīta uz zināšanām. Iesaistīta
Eiropa mums nozīmē nodrošināt drošību un labklājību Eiropā un mūsu kaimiņiem.
Digitālā vienotā tirgus jēdziens sasaista šos aspektus, jo tas ir ļoti svarīgs priekšnosacījums
konkurētspējīgai Eiropai, un to var panākt tikai tad, ja ir iesaistīts ikviens.
Dāmas un kungi!
Digitālā asambleja ir Latvijas digitālās prezidentūras kulminācija. Vēl atlikušas divas nedēļas,
un mēs strādāsim ar aizrautību un atdevi līdz mūsu prezidentūras pēdējai minūtei. Jau šobrīd
mēs varam lepoties ar sasniegtajiem rezultātiem. Minēšu dažus no tiem:
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par "Savienotā kontinenta" regulējumu. Pēc trīs neformāliem trialogiem un 12
tehniskām sanāksmēm ar Parlamentu mēs esam ļoti tuvu tam, lai panāktu galīgo
kompromisu, kas pieliks punktu viesabonēšanas papildmaksām, un lai ieviestu
pirmos atvērtā interneta noteikumus visā Eiropas Savienībā;



mēs esam panākuši vienošanos par vispārēju pieeju attiecībā uz Datu aizsardzības
regulu, kas noteiks vienotus principus, lai nodrošinātu likumīgu, pamatotu un
pārredzamu datu apstrādi Eiropas Savienībā. Prezidentūra ir devusi būtisku
ieguldījumu Padomes diskusijās, kas ilgst jau gandrīz trīsarpus gadus.

Dāmas un kungi!
Ne tikai tiesību akti nodrošinās digitālu Eiropu. Mums jāpieņem digitālās domāšanas veids.
Tāpēc Latvijas prezidentūra atbalsta principu "digitāls pēc noklusējuma". Tam nepieciešama
katras nozares un politikas jomas digitāla pārveidošana. Tas prasa katra politiskā līdera, darba
devēja un civildienesta ierēdņa digitālu domāšanu.
Mēs nesasniegsim patiesi digitālu Eiropu bez ekonomikas digitālās pārveidošanas. To
īstenojot, mums nevajadzētu baidīties no pārmaiņām. Gluži pretēji, Eiropai jāvada digitālā
pārveidošana. Tas ir vienīgais veids, kā saglabāt konkurētspēju pasaules mērogā.
Eiropa pārāk daudz izvairās no riska. Mums ir tendence aizsargāt mūsu tradicionālos
uzņēmumus pret jauniem uzņēmējdarbības modeļiem, piemēram, dalīšanās ekonomikas. Bet
tas vājina mūsu uzņēmumus un padara uzņēmīgākus pret globālo konkurenci.
Tā vietā mums vajadzētu veltīt vairāk enerģijas, lai radītu piemērotus apstākļus Eiropas
jaundibināto digitālo uzņēmumu izaugsmei, kā arī inovatīviem risinājumiem, kā piemērot
digitālo tehnoloģiju nozarēm, kurās Eiropa ir tradicionāli bijusi spēcīga.
Ja mums tas izdosies, Eiropas ekonomika atkal būs pasaulē vadošā un balstīta uz zināšanām.
Tā būs vieta, kur dzimst lielākā daļa inovāciju.
Dāmas un kungi!
Taču vispirms mums ir jānovērš Eiropas digitālā sadrumstalotība. Digitālais vienotais tirgus
iestājas par to šķēršļu likvidēšanu, kas neļauj mums pilnībā izmantot Eiropas patērētāju tirgus
(pasaules lielākā patēriņa tirgus) lielo potenciālu.
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Tāpēc es vēlos izteikt savu atzinību Eiropas Komisijai un personīgi viceprezidentam Ansipam
(Ansip), kā arī komisāram Etingeram (Oettinger) par Digitālā vienotā tirgus stratēģijas
pieņemšanu. Vēlos izteikt savu pārliecību, ka tas būs jauns stimuls, lai ātri pabeigtu digitālā
vienotā tirgus izveidi.
Kopš tās publicēšanas 6. maijā, Latvijas prezidentūra ir organizējusi ministru debates par
stratēģiju vairākos Padomes sastāvos. Ministru atsauksmes skaidri pauž plašu atbalstu
Digitālā vienotā tirgus stratēģijai. Tā tiek uzskatīta par labu instrumentu, lai sekmētu digitālā
vienotā tirgu pabeigšanu.
Taču stratēģijas publicēšana ir tikai sākums. Mūsu panākumu pamatā ir stratēģijas ātra un
gudra īstenošana. Mums jābūt gudriem, jo īpaši attiecībā uz regulējumu. Mūsu dzīve mainās
daudz straujāk nekā likumdošana. Tai nepieciešams nākotnē izmantojams un elastīgs
regulējums, jo fiksēti noteikumi var būt neproduktīvi.
Stratēģijas īstenošana nebūs viegla. Atsaucoties uz viceprezidentu Ansipu, tas būs "ceļš
kalnup". Lai gūtu panākumus šajā cīņā, vadība ir galvenais.
Eiropai un katrai dalībvalstij ir nepieciešami līderi, kuri ir patiesi ieinteresēti Eiropas
digitālajā pārveidošanā. Līderi, kuri ir apņēmības pilni ierosināt nepieciešamās izmaiņas.
Vēl viens priekšnosacījums stratēģijas efektīvai īstenošanai ir laba koordinācija katrā
dalībvalstī, starp dalībvalstīm, kā arī starp Padomi un Komisiju.
Dāmas un kungi!
Jūnija Eiropadomes priekšvakarā Digitālā asambleja Rīgā sūta spēcīgu signālu par to, cik
svarīga ir Digitālā vienotā tirgus stratēģija.
Es uzskatu, ka Asambleja raisīs iekļaujošas, nākotnē vērstas diskusijas par digitālā vienotā
tirgus attīstību. Dalībvalstīm, ES iestādēm, akadēmiskajām aprindām, rūpniecības un
iedzīvotāju pārstāvjiem būtu jāpiedalās, lai nodrošinātu, ka digitālais vienotais tirgus ir tik
ambiciozs, lai reaģētu uz pašreizējām ekonomiskajām un sociālajām problēmām.
Ir jūnija vidus, dažas dienas pirms Latvijas svarīgākajiem nacionālajiem svētkiem – Līgo
svinībām, kad svinam gada garāko dienu un īsāko nakti.
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Saskaņā ar tradīcijām gaisma nedrīkst izzust naktī. Tāpēc latvieši dedzina ugunskurus un
dzied no saulrieta līdz nākamajam rītam, lai gūtu spēku, auglību un dievu svētību, lai mums
būtu laba raža no pavasarī iesētajām sēklām.
Tas piemērots laiks svinēt jaunu sākumu, balstoties uz stabiliem pamatiem.
Digitālā vienotā tirgus stratēģijas publicēšanu tās plašākajā nozīmē var salīdzināt ar iesētajām
seklām, bet Digitālo asambleju - ar svētkiem, kurus svinam, lai sagaidītu labu ražu.
Novēlu mums visiem produktīvas, radošas un auglīgas diskusijas un skaistu atpūtu Rīgā!
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