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ATA SUMÁRIA 

Grupo de trabalho para a «Transformação digital», presidido por Riina Sikkut, parlamentos nacionais 

(Estónia) 

Sexta-feira, 22 de outubro de 2021, das 11.00 às 13.00 

1. Considerações iniciais da presidente 

Esta é a primeira reunião constitutiva do grupo de trabalho. A reunião realiza-se em formato híbrido. A 

presidente, Riina Sikkut, dá as boas-vindas aos membros e, em especial, a Elina Valtonen (parlamentos 

nacionais/Finlândia), que assumirá a presidência no próximo ano. É dada a palavra aos membros, por 

ordem alfabética, dando a cada um deles a oportunidade de se apresentar brevemente e de apresentar 

um ou dois temas prioritários, bem como as suas expectativas em relação aos resultados do grupo de 

trabalho.  

2. Debate  

Um dos representantes dos painéis de cidadãos europeus abre o debate apresentando uma panorâmica 

dos trabalhos do Painel 1 («Reforçar a economia, a justiça social e o emprego/juventude, desporto, cultura 

e educação/transformação digital») em relação à transformação digital (ver transmissão). 

Nas intervenções dos membros do grupo de trabalho, os temas abordados e as sugestões apresentadas 

incluem:  

 A necessidade de promover os serviços digitais e uma economia digital, eliminando os atuais 

obstáculos; 

 A necessidade de apoiar os cidadãos no processo de digitalização e de assegurar que os aspetos 

humanos são devidamente tidos em conta, por exemplo, no que diz respeito às populações mais 

idosas ou aos grupos desfavorecidos;  

 A necessidade de assegurar uma digitalização sustentável, justa e inclusiva, superando o fosso digital;  

 A necessidade de encarar a digitalização democrática como um direito humano; 

 O objetivo de uma abordagem europeia e ética à digitalização, nomeadamente em questões como a 

inteligência artificial; 

 A necessidade de ter em conta o impacto da digitalização (por exemplo, da inteligência artificial) no 

trabalho e no emprego e assegurar competências digitais adequadas para empresários e 

trabalhadores;  

 A necessidade de criar condições equitativas para as empresas e de evitar abusos de poder de 

mercado; 
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 As parcerias com o setor privado para efeitos da abordagem da digitalização;  

 A importância de infraestruturas adequadas e da acessibilidade (como o acesso à Internet rápida e a 

instalações para automóveis elétricos, também nas zonas rurais);  

 A necessidade de uma soberania digital da UE (apontando, por exemplo, para a falta de 

semicondutores), associada à necessidade de reforçar o papel global da UE em questões conexas; 

 A importância dos dados digitais enquanto núcleo da digitalização;  

 O papel fundamental da educação, das competências digitais e da literacia digital, também como 

elemento importante para uma utilização segura das ferramentas digitais;  

 A saúde digital;  

 O papel fundamental da cibersegurança e a importância da proteção de dados 

 Os impactos da digitalização na saúde (impacto nas crianças, dia de folga nas redes sociais) e os riscos 

da desinformação; 

 A necessidade de diálogos interdisciplinares e de criatividade. 

Relativamente às expectativas dos membros quanto aos resultados do grupo de trabalho, são referidos 

os seguintes pontos: 

 A necessidade de ouvir os cidadãos; 

 A intenção de apresentar recomendações claras do grupo – pelo menos 3 a 4 notas informativas 

sobre as políticas, com base nos contributos dos cidadãos – e um plano de ações concretas; 

 A necessidade de assegurar um tempo de reflexão adequado, sem quaisquer pressas na elaboração 

de legislação;  

 A vontade de dar um verdadeiro contributo para o futuro da Europa, apresentando propostas e 

pedidos e adotando uma atitude determinada e ambiciosa; 

 A necessidade de tempo para poder apresentar algo de concreto; 

 Sugestões para a realização de reuniões informais (eventualmente à distância) ou reuniões/trocas 

escritas no entretanto, o convite de peritos e a apresentação de um relatório escrito para a sessão 

plenária; 

 A necessidade de fixar um determinado número de objetivos visíveis e de um calendário para os 

próximos anos, que deve ser claro e exequível. 

 

3. Considerações finais da presidente 

Na conclusão da reunião, a presidente agradece a todos pelos seus contributos, sublinhando que já existe 

uma base comum em torno do tema de encontrar o caminho europeu para a transformação digital, a fim 

de construir uma sociedade digital ética, centrada no ser humano, transparente e segura. Parece haver 

um entendimento quanto à necessidade de uma abordagem ambiciosa e de aproveitar as oportunidades 

oferecidas pela digitalização, mas também de gerir os riscos e os desafios decorrentes da digitalização. A 

presidente observa igualmente que existe uma expectativa real por parte dos membros de apresentarem 

resultados concretos e anuncia que os membros serão informados antes da reunião plenária de dezembro 

sobre as próximas fases previstas.  
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ANEXO: Lista dos membros do Grupo de Trabalho para a Transformação Digital  

Riina SIKKUT (Elina VALTONEN a partir de 

1.1.2022) 
Parlamentos nacionais 

   

Nome próprio Apelido Componente 

Thomas BYRNE Conselho 

Dita CHARANZOVÁ Parlamento Europeu 

Josianne CUTAJAR Parlamento Europeu 

Claudia DÖRR-VOSS Conselho 

 Jelena  DRENJANIN Comité das Regiões Europeu 

Yordanka   FANDAKOVA Representante local/regional 

Vasco FERNANDES  Painéis de cidadãos europeus 

Radosław  FOGIEL Parlamentos nacionais 

Antje  GERSTEIN  Comité Económico e Social Europeu 

Marietta  GIANNAKOU Parlamentos nacionais 

Antonio GIARDINA  Painéis de cidadãos europeus 

Marketa GREGOROVA Parlamento Europeu 

Filip HOFMAN  Painéis de cidadãos europeus 

Eva Maria  HOLZLEITNER Parlamentos nacionais 

Assita KANKO Parlamento Europeu 

Othmar KARAS Parlamento Europeu 

Miapetra KUMPULA-NATRI Parlamento Europeu 

Constance  LE GRIP Parlamentos nacionais 

Eva-Maria LIIMETS Conselho 

Morten LØKKEGAARD Parlamento Europeu 

Gisele Marguerite MAGNERY  Painéis de cidadãos europeus 

Jánosné MASEVSZKI  Painéis de cidadãos europeus 

Eva MAYDELL Parlamento Europeu 

Paulo  MONIZ Parlamentos nacionais 

Noelle O’CONNELL 
Painéis/eventos nacionais de 

cidadãos 

Sirpa PAATERO Conselho 

Stefano  PALMIERI  Comité Económico e Social Europeu 

Chrisis  PANTELIDES Parlamentos nacionais 

Alessandro PANZA Parlamento Europeu 

Gergana PASSY 
Painéis/eventos nacionais de 

cidadãos 

Sandra PEREIRA Parlamento Europeu 

Iulian-Vasile POPESCU Conselho 

Carles 
PUIGDEMONT I 
CASAMAJÓ 

Parlamento Europeu 
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Lucia  PUTTRICH Parlamentos nacionais 

Jessika  ROSWALL Parlamentos nacionais 

Lukas  SAVICKAS Parlamentos nacionais 

Paola SEVERINO 
Painéis/eventos nacionais de 

cidadãos 

Riina SIKKUT Parlamentos nacionais 

Radoslaw SIKORSKI Parlamento Europeu 

Vita Anda  TĒRAUDA Parlamentos nacionais 

Jean-Louis THILL Conselho 

Rocío TOVIO DIAZ  Painéis de cidadãos europeus 

Elina  VALTONEN Parlamentos nacionais 

Mirja VEHKAPERA  Comité das Regiões Europeu 

Margrethe VESTAGER Comissão Europeia 

Veronique WILLEMS Parceiros sociais 

 


