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SOUHRNNÝ ZÁPIS 

Pracovní skupina pro digitální transformaci, které předsedala paní Riina Sikkutová, 

vnitrostátní parlamenty (Estonsko) 

Pátek 22. října 2021 od 11:00 do 13:00 

1. Úvodní slovo předsedkyně 

Jednalo se o první, ustavující schůzi pracovní skupiny. Schůze se konala v hybridním formátu. Předsedkyně 

Riina Sikkutová přivítala členy a Elinu Valtonenovou (vnitrostátní parlamenty/Finsko), která se 

předsednictví ujme příští rok. Poté se ujali slova členové skupiny, a to v abecedním pořadí. Každý měl 

možnost se krátce představit a uvést jedno nebo dvě prioritní témata a sdělit, jaká jsou jeho/její očekávání 

ve vztahu k výstupům pracovní skupiny.  

2. Diskuse  

Jeden ze zástupců evropských panelových diskusí občanů zahájil diskusi tím, že podal přehled o činnosti 

panelu 1 („Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa / mládež, sport, kultura a vzdělávání 

/ digitální transformace“) v souvislosti s digitální transformací (viz streamované soubory). 

V rámci vystoupení členů pracovní skupiny byla vznesena tato témata a návrhy:  

 Nezbytnost podporovat digitální služby a digitální ekonomiku a odstranit stávající překážky; 

 Nezbytnost podporovat občany v procesu digitalizace a zajistit, aby byly náležitě zohledněny lidské 

aspekty, například pokud jde o stárnoucí obyvatelstvo nebo znevýhodněné skupiny;  

 Zajištění udržitelné, spravedlivé a inkluzivní digitalizace a překonání digitální propasti;  

 Demokratická digitalizaci jako lidské právo; 

 Úsilí o evropský, etický přístup k digitalizaci, například v otázkách, jako je umělá inteligence; 

 Zohlednění dopadu digitalizace na pracovní místa a zaměstnanost (např. v souvislosti s umělou 

inteligencí) a zajištění správných digitálních dovedností pro podnikatele a zaměstnance;  

 Potřeba vytvořit rovné podmínky pro společnosti a zabránit zneužívání tržní síly; 

 Řešení otázek digitalizace ve spolupráci se soukromým sektorem;  

 Význam odpovídající infrastruktury a dostupnosti (jako je přístup k rychlému internetu a zařízení pro 

elektromobily, a to i ve venkovských oblastech);  

 Potřeba digitální suverenity EU (s poukazem např. na nedostatek polovodičů) a s tím spojená potřeba 

silnější globální úlohy EU v souvisejících otázkách; 

 Význam digitálních dat jako jádra digitalizace;  

 Klíčová úloha vzdělávání a digitálních dovedností a digitální gramotnosti; a to i jako důležitý prvek 

bezpečného používání digitálních nástrojů;  

 Digitální zdraví;  

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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 Klíčová úloha kybernetické bezpečnosti a význam ochrany údajů; 

 Dopady digitalizace na zdraví (dopad na děti, den odpojení od sociálních médií) a riziko dezinformací; 

 Zdůraznění potřeby interdisciplinárního dialogu a potřeby kreativity. 

V souvislosti s očekáváním členů pracovní skupiny, pokud jde o výsledky její činnosti, byly zmíněny tyto 

body: 

 Potřeba naslouchat občanům; 

 Přání dospět k jasným doporučením skupiny, nejméně 3 až 4 informačním sdělením o politikách v 

návaznosti na příspěvky občanů a nástinu konkrétních opatření; 

 Zajistit důkladné promyšlení otázek, nespěchat s přijímáním právních předpisů;  

 Skutečně přispět k budoucnosti Evropy, předkládat návrhy a požadavky, klást si smělé a ambiciózní 

cíle; 

 Upozornění na to, že k nalezení konkrétních řešení je zapotřebí dostatek času; 

 Byly předloženy návrhy na pořádání neformálních schůzí (případně na dálku) nebo 

setkání/písemných výměn, které by se konaly v mezičase, na přizvání odborníků a na vypracování 

písemné zprávy pro plenární zasedání; 

 Potřeba určitého počtu viditelných cílů a harmonogramu pro nadcházející roky, pracovat s jasnými 

a proveditelnými cíli. 

 

3. Závěrečné poznámky předsedkyně 

Na závěr schůze předsedkyně poděkovala všem členům za jejich příspěvky a zdůraznila, že pokud jde 

o hledání evropského způsobu digitální transformace s cílem vybudovat etickou, na člověka zaměřenou, 

transparentní a bezpečnou digitální společnost, formují se již určitá společná východiska. Stejně tak se 

zdá, že panuje všeobecná shoda, pokud jde o ambiciózní přístup a využívání příležitostí, které digitalizace 

nabízí, ale také pokud jde o řízení rizik a výzev, které digitalizace přináší. Předsedkyně rovněž konstatovala, 

že mezi členy panuje očekávání, že jejich práce skutečně přinese hmatatelné výsledky, a oznámila, že 

informace o plánovaných dalších krocích budou členům sděleny před prosincovým plenárním zasedáním.  

 

 

PŘÍLOHA: Seznam členů pracovní skupiny pro digitální transformaci  
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PŘÍLOHA: Seznam členů pracovní skupiny pro digitální transformaci  

Předsedkyně:  Riina SIKKUT (od 1. 1. 2022 Elina VALTONEN) (vnitrostátní parlamenty) 

Název Jméno Příjmení Konstrukční část 

pan  Thomas BYRNE Rada 

paní Dita CHARANZOVÁ Evropský parlament 

paní Josianne CUTAJAR Evropský parlament 

paní  Claudia DÖRR-VOSS Rada 

paní Jelena  DRENJANIN Výbor regionů 

paní Yordanka   FANDAKOVA 
zástupci místních/regionálních 

orgánů 

pan Vasco FERNANDES  
panelové diskuse evropských 

občanů 

pan Radosław  FOGIEL vnitrostátní parlamenty 

paní Antje  GERSTEIN  
Evropský hospodářský a sociální 

výbor 

paní Marietta  GIANNAKOU vnitrostátní parlamenty 

pan Antonio GIARDINA  
panelové diskuse evropských 

občanů 

paní Marketa GREGOROVA Evropský parlament 

pan Filip HOFMAN  
panelové diskuse evropských 

občanů 

paní Eva Maria  HOLZLEITNER vnitrostátní parlamenty 

paní Assita KANKO Evropský parlament 

pan Othmar KARAS Evropský parlament 

paní Miapetra KUMPULA-NATRI Evropský parlament 

paní Constance  LE GRIP vnitrostátní parlamenty 

paní Eva-Maria LIIMETS Rada 

pan Morten LØKKEGAARD Evropský parlament 

paní Gisele Marguerite MAGNERY  
panelové diskuse evropských 

občanů 

paní Jánosné MASEVSZKI  
panelové diskuse evropských 

občanů 

paní Eva MAYDELL Evropský parlament 

pan Paulo  MONIZ vnitrostátní parlamenty 

paní Noelle O’CONNELL vnitrostátní panelové diskuse/akce 

paní  Sirpa PAATERO Rada 

pan Stefano  PALMIERI  
Evropský hospodářský a sociální 

výbor 

pan Chrisis  PANTELIDES vnitrostátní parlamenty 

pan Alessandro PANZA Evropský parlament 

paní Gergana PASSY vnitrostátní panelové diskuse/akce 

paní Sandra PEREIRA Evropský parlament 
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pan  Iulian-Vasile POPESCU Rada 

pan Carles PUIGDEMONT I CASAMAJÓ Evropský parlament 

paní Lucia  PUTTRICH vnitrostátní parlamenty 

paní Jessika  ROSWALL vnitrostátní parlamenty 

pan  Lukas  SAVICKAS vnitrostátní parlamenty 

Prof. Paola SEVERINO vnitrostátní panelové diskuse/akce 

paní Riina SIKKUT vnitrostátní parlamenty 

pan Radoslaw SIKORSKI Evropský parlament 

paní Vita Anda  TĒRAUDA vnitrostátní parlamenty 

pan  Jean-Louis THILL Rada 

paní Rocío TOVIO DIAZ  
panelové diskuse evropských 

občanů 

paní Elina  VALTONEN vnitrostátní parlamenty 

paní Mirja VEHKAPERA  Výbor regionů 

paní Margrethe VESTAGER  Evropská komise 

paní Veronique WILLEMS sociální partneři 

 


