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SKRÓCONY PROTOKÓŁ 

Grupa robocza ds. transformacji cyfrowej. Przewodniczy jej Riina Sikkut, parlamenty narodowe 

(Estonia) 

Piątek 22 października 2021 r., w godz. 11.00–13.00 

1. Uwagi wstępne przewodniczącej 

Było to pierwsze, inauguracyjne posiedzenie grupy roboczej. Odbyło się w formacie hybrydowym. 

Przewodnicząca Riina Sikkut powitała członków grupy wraz z Eliną Valtonen (parlamenty narodowe / 

Finlandia), która w przyszłym roku przejmie funkcję przewodniczącej. Następnie udzieliła głosu członkom 

grupy w porządku alfabetycznym, aby mogli się pokrótce przedstawić i zaprezentować 1-2 tematy 

priorytetowe, a także oczekiwania co do wyników prac grupy roboczej.  

2. Dyskusja  

Jeden z przedstawicieli europejskich paneli obywatelskich otworzył dyskusję, przedstawiając przegląd prac 

w panelu 1 („Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie / Młodzież, sport, kultura i 

edukacja / Transformacja cyfrowa”) w odniesieniu do transformacji cyfrowej (zob. prace). 

Wypowiedzi i sugestie członków grupy roboczej dotyczyły takich kwestii jak:  

 potrzeba promowania usług cyfrowych i gospodarki cyfrowej, a także usuwania obecnych barier; 

 potrzeba wspierania obywateli w procesie transformacji cyfrowej oraz potrzeba zapewnienia 

właściwego uwzględnienia aspektów ludzkich, na przykład jeśli chodzi o starzejące się społeczeństwo 

lub grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji;  

 zapewnienie zrównoważonej, sprawiedliwej i sprzyjającej włączeniu społecznemu transformacji 

cyfrowej oraz przezwyciężenie przepaści cyfrowej;  

 postrzeganie demokratycznej transformacji cyfrowej jako prawa człowieka; 

 dążenie do przyjęcia europejskiego etycznego podejścia do transformacji cyfrowej, np. w kwestiach 

takich jak sztuczna inteligencja; 

 uwzględnienie wpływu transformacji cyfrowej (np. sztucznej inteligencji) na miejsca pracy i 

zatrudnienie oraz zapewnienie odpowiednich umiejętności cyfrowych przedsiębiorcom i 

pracownikom;  

 potrzeba stworzenia równych warunków działania dla przedsiębiorstw i unikania nadużywania władzy 

rynkowej; 

 współpraca w ramach partnerstw z sektorem prywatnym w celu przeprowadzenia transformacji 

cyfrowej;  

 znaczenie odpowiedniej infrastruktury i dostępności (jak dostęp do szybkiego internetu i 

infrastruktury dla samochodów elektrycznych, również na obszarach wiejskich);  

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/0axbornep87ymbow9cxvc51twrkt?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%201%20session%201%20Report_FINAL.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%201%20session%201%20Report_FINAL.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211022/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211022T135530Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=b89b1fd91f155e367f795bbfaca8b9ff5ca2c56621071ce6766b12b61b67e538
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 potrzeba zapewnienia suwerenności cyfrowej UE (uwidoczniona na przykład brakiem 

półprzewodników) i związana z nią potrzeba wzmocnienia globalnej roli UE w powiązanych 

dziedzinach; 

 znaczenie danych cyfrowych jako podstawy transformacji cyfrowej;  

 kluczowa rola edukacji i umiejętności cyfrowych, również jako ważnego elementu bezpiecznego 

korzystania z narzędzi cyfrowych;  

 e-zdrowie;  

 kluczowa rola cyberbezpieczeństwa i znaczenie ochrony danych; 

 wpływ transformacji cyfrowej na zdrowie (wpływ na dzieci, dzień wolny od mediów 

społecznościowych) oraz zagrożenia związane z dezinformacją; 

 podkreślenie potrzeby dialogu interdyscyplinarnego i kreatywności. 

W związku z oczekiwaniami członków co do wyników prac grupy roboczej poruszono następujące 

kwestie: 

 konieczność słuchania obywateli; 

 pragnienie, aby grupa sformułowała jasne zalecenia i przedstawiła co najmniej 3, 4 dokumenty 

orientacyjne opracowane na podstawie wkładu obywateli oraz zarys konkretnych działań; 

 zapewnienie właściwej refleksji, nieprzyjmowanie aktów ustawodawczych w pośpiechu;  

 wniesienie rzeczywistego wkładu w przyszłość Europy dzięki propozycjom i postulatom oraz 

wykazanie się zdecydowaniem i odwagą; 

 podkreślono, że potrzeba czasu na opracowanie czegoś konkretnego; 

 pojawiły się sugestie dotyczące organizacji nieformalnych posiedzeń (ewentualnie zdalnych) lub 

spotkań / pisemnej wymiany poglądów między posiedzeniami, a także zasugerowano zapraszanie 

ekspertów i sporządzanie pisemnego sprawozdania na posiedzenie plenarne; 

 potrzeba określenia szeregu wyraźnych celów i harmonogramu na nadchodzące lata; powinny one 

być jasne i wykonalne. 

 

3. Uwagi końcowe przewodniczącej 

Podsumowując posiedzenie, przewodnicząca podziękowała wszystkim za wkład i podkreśliła, że istnieje 

już pewna wspólna płaszczyzna w kwestii znalezienia europejskiego sposobu na transformację cyfrową w 

celu zbudowania etycznego, skoncentrowanego na człowieku, przejrzystego i bezpiecznego 

społeczeństwa cyfrowego. Wydaje się, że istnieje również zgoda co do tego, by przyjąć ambitne podejście 

i wykorzystać możliwości oferowane przez transformację cyfrową, a także by stawić czoła związanym z nią 

zagrożeniom i wyzwaniom. Przewodnicząca zauważyła również, że członkowie grupy rzeczywiście chcą 

osiągnąć wymierne rezultaty, i zapowiedziała, że poinformuje ich o planowanych następnych krokach 

przed grudniową sesją plenarną.  

 

 

ZAŁĄCZNIK: Lista członków grupy roboczej ds. transformacji cyfrowej  
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ZAŁĄCZNIK: Lista członków grupy roboczej ds. transformacji cyfrowej  

Przewodnicząc

a:  

Riina SIKKUT (Elina VALTONEN od 1.1.2022 

r.) 
(Parlamenty narodowe) 

Tytuł Imię Nazwisko Komponent 

p.  Thomas BYRNE Rada 

p. Dita CHARANZOVÁ Parlament Europejski 

p. Josianne CUTAJAR Parlament Europejski 

p.  Claudia DÖRR-VOSS Rada 

p.  Jelena  DRENJANIN Komitet Regionów 

p. Yordanka   FANDAKOVA Przedstawiciel lokalny/regionalny 

p. Vasco FERNANDES  Europejskie panele obywatelskie 

p. Radosław  FOGIEL Parlamenty narodowe 

p. Antje  GERSTEIN  
Europejski Komitet Ekonomiczno-

Społeczny 

p. Marietta  GIANNAKOU Parlamenty narodowe 

p. Antonio GIARDINA  Europejskie panele obywatelskie 

p. Marketa GREGOROVA Parlament Europejski 

p. Filip HOFMAN  Europejskie panele obywatelskie 

p. Eva Maria  HOLZLEITNER Parlamenty narodowe 

p. Assita KANKO Parlament Europejski 

p. Othmar KARAS Parlament Europejski 

p. Miapetra KUMPULA-NATRI Parlament Europejski 

p. Constance  LE GRIP Parlamenty narodowe 

p. Eva-Maria LIIMETS Rada 

p. Morten LØKKEGAARD Parlament Europejski 

p. Gisele Marguerite MAGNERY  Europejskie panele obywatelskie 

p. Jánosné MASEVSZKI  Europejskie panele obywatelskie 

p. Eva MAYDELL Parlament Europejski 

p. Paulo  MONIZ Parlamenty narodowe 

p. Noelle O’CONNELL 
Krajowe panele/wydarzenia 

obywatelskie 

p.  Sirpa PAATERO Rada 

p. Stefano  PALMIERI  
Europejski Komitet Ekonomiczno-

Społeczny 

p. Chrisis  PANTELIDES Parlamenty narodowe 

p. Alessandro PANZA Parlament Europejski 

p. Gergana  Krajowe panele/wydarzenia 
obywatelskie 

p. Sandra PEREIRA Parlament Europejski 

p.  Iulian-Vasile POPESCU Rada 

p. Carles 
PUIGDEMONT I 
CASAMAJÓ 

Parlament Europejski 
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p. Lucia  PUTTRICH Parlamenty narodowe 

p. Jessika  ROSWALL Parlamenty narodowe 

p.  Lukas  SAVICKAS Parlamenty narodowe 

prof. Paola SEVERINO 
Krajowe panele/wydarzenia 

obywatelskie 

p. Riina SIKKUT Parlamenty narodowe 

p. Radosław SIKORSKI Parlament Europejski 

p. Vita Anda  TĒRAUDA Parlamenty narodowe 

p.  Jean-Louis THILL Rada 

p. Rocío TOVIO DIAZ  Europejskie panele obywatelskie 

p. Elina  VALTONEN Parlamenty narodowe 

p. Mirja VEHKAPERA  Komitet Regionów 

p. Margrethe VESTAGER Komisja Europejska 

p. Veronique WILLEMS Partnerzy społeczni 

 


