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ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV 

Digitális transzformációval foglalkozó munkacsoport, elnök: Riina Sikkut, nemzeti parlament 

(Észtország) 

2021. október 22., péntek, 14.00–16.00 

1. Az elnök bevezető megjegyzései 

Ez a munkacsoport első, alakuló ülése. Az ülésre hibrid formában kerül sor. Riina Sikkut elnök az 

elnökséget a jövő évben átvevő Elina Valtonennel (nemzeti parlament, Finnország) együtt üdvözli a 

tagokat. Ezt követően a képviselők betűrendben kapnak szót, és lehetőséget kapnak arra, hogy röviden 

bemutatkozzanak, és felvázoljanak egy vagy két kiemelt témát, és megfogalmazzák a munkacsoport 

eredményeivel kapcsolatos várakozásaikat.  

2. Vita  

Az európai polgári vitacsoportok képviselőinek egyike nyitja meg a vitát, áttekintést adva az 1. vitacsoport 

(„Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás/ifjúság, sport, kultúra és oktatás/digitális 

transzformáció”) digitális transzformációval kapcsolatos munkájáról (lásd a munkaterületeket). 

A munkacsoport tagjainak felszólalásaiban az alábbi témák és javaslatok szerepelnek:  

 Elő kell mozdítani a digitális szolgáltatásokat és a digitális gazdaságot, felszámolva a jelenlegi 

akadályokat; 

 Támogatni kell a polgárokat a digitalizációs folyamatban, és gondoskodni kell az emberi szempontok 

megfelelő figyelembe vételéről, például az idősödő népesség vagy a hátrányos helyzetű csoportok 

esetében;  

 Gondoskodni kell a fenntartható, méltányos és inkluzív digitalizációról és a digitális szakadék 

áthidalásáról;  

 Emberi jognak kell tekinteni a demokratikus digitalizációt; 

 Európai, etikus megközelítésre kell törekedni a digitalizáció tekintetében olyan kérdésekben, mint 

például a mesterséges intelligencia; 

 Figyelembe kell venni a digitalizáció (például a mesterséges intelligencia) munkahelyekre és 

foglalkoztatásra gyakorolt hatását, és biztosítani kell a megfelelő digitális készségeket a vállalkozók és 

a munkavállalók számára;  

 Egyenlő versenyfeltételeket kell teremteni a vállalatok számára, és el kell kerülni a piaci erővel való 

visszaélést; 

 Partneri együttműködésre van szükség a magánszektorral a digitalizáció kezelése érdekében;  

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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 A megfelelő infrastruktúra és hozzáférhetőség fontossága (például a gyors internethez és az 

elektromos járművekhez szükséges berendezésekhez való hozzáférés a vidéki területeken is);  

 Az EU digitális szuverenitásának szükségessége (rámutatva például a félvezetők hiányára), és ehhez 

kapcsolódóan az Uniónak határozottabb globális szerepet kell játszania az ezzel összefüggő 

kérdésekben; 

 A digitális adatok – mint a digitalizáció központi elemei – fontossága;  

 Az oktatás, a digitális készségek és a digitális jártasság kulcsfontosságú szerepe; egyebek mellett a 

digitális eszközök biztonságos használatának fontos elemeként;  

 Digitális egészség;  

 A kiberbiztonság döntő szerepe és az adatvédelem fontossága; 

 A digitalizáció egészségügyi hatásai (a gyermekekre gyakorolt hatások, a közösségimédia-mentes nap) 

és a dezinformáció kockázatai; 

 Az interdiszciplináris párbeszéd és a kreativitás szükségességének hangsúlyozása. 

A képviselőknek a munkacsoport eredményeivel kapcsolatos elvárásaival kapcsolatban a következő 

pontok merülnek fel: 

 Odafigyelés a polgárokra; 

 Egyértelmű ajánlások, legalább 3–4, a polgárok észrevételeire visszavezethető szakpolitikai 

összefoglaló, valamint konkrét intézkedéseket tartalmazó vázlat megfogalmazására irányuló 

szándék; 

 Megfelelő átgondolás biztosítása, sietség nélküli jogalkotás;  

 Ténylegesen hozzájárulás Európa jövőjéhez, valamint a javaslatokhoz és az igényekhez, a 

munkacsoport legyen határozott és ambiciózus; 

 Annak hangsúlyozása, hogy időre van szükség a konkrét megoldások megtalálásához; 

 Javaslatok nem hivatalos ülésekre (esetleg távülések formájában) vagy köztes találkozókra/írásbeli 

eszmecserékre, szakértők meghívására és a plenáris ülésnek szóló írásbeli jelentésre; 

 Meghatározott számú, látható cél és a következő évekre szóló ütemterv szükségessége, az 

egyértelműség és a megvalósíthatóság szükségessége. 

 

3. Az elnök záró megjegyzései 

Az ülés lezárásaként az elnök köszönetet mond mindenkinek hozzájárulásukért, hangsúlyozva, hogy már 

most is van némi közös alap a digitális transzformáció etikus, emberközpontú, átlátható és biztonságos 

digitális társadalom kiépítésére irányuló európai útjának megtalálása terén. Úgy tűnik, hogy egyetértés 

van az ambiciózus megközelítés szükségessége és a digitalizáció kínálta lehetőségek kihasználása, 

valamint a digitalizáció jelentette kockázatok és kihívások kezelése tekintetében is. Az elnök megjegyzi 

továbbá, hogy a tagok részéről valódi várakozás van a kézzelfogható eredmények felmutatása iránt, és 

bejelenti, hogy a decemberi plenáris ülés előtt tájékoztatják a tagokat a tervezett következő lépésekről.  
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MELLÉKLET: A Digitális transzformációval foglalkozó munkacsoport tagjainak jegyzéke  

Elnök: Riina SIKKUT (2022. január 1-jétől Elina Valtonen) (Nemzeti parlament) 

Utónév Családnév Panel 

Thomas BYRNE Tanács 

Dita CHARANZOVÁ Európai Parlament 

Josianne CUTAJAR Európai Parlament 

Claudia DÖRR-VOSS Tanács 

 Jelena  DRENJANIN Régiók Bizottsága 

Yordanka   FANDAKOVA Helyi/regionális képviselő 

Vasco FERNANDES  Európai polgári vitacsoportok 

Radosław  FOGIEL Nemzeti parlamentek 

Antje  GERSTEIN  Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

Marietta  GIANNAKOU Nemzeti parlamentek 

Antonio GIARDINA  Európai polgári vitacsoportok 

Marketa GREGOROVA Európai Parlament 

Filip HOFMAN  Európai polgári vitacsoportok 

Eva Maria  HOLZLEITNER Nemzeti parlamentek 

Assita KANKO Európai Parlament 

Othmar KARAS Európai Parlament 

Miapetra KUMPULA-NATRI Európai Parlament 

Constance  LE GRIP Nemzeti parlamentek 

Eva-Maria LIIMETS Tanács 

Morten LØKKEGAARD Európai Parlament 

Gisele Marguerite MAGNERY  Európai polgári vitacsoportok 

Jánosné MASEVSZKI  Európai polgári vitacsoportok 

Eva MAYDELL Európai Parlament 

Paulo  MONIZ Nemzeti parlamentek 

Noelle O’CONNELL 
Nemzeti polgári 

vitacsoportok/rendezvények 

Sirpa PAATERO Tanács 

Stefano  PALMIERI  Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

Chrisis  PANTELIDES Nemzeti parlamentek 

Alessandro PANZA Európai Parlament 

Gergana PASSY 
Nemzeti polgári 

vitacsoportok/rendezvények 

Sandra PEREIRA Európai Parlament 

Iulian-Vasile POPESCU Tanács 

Carles 
PUIGDEMONT I 
CASAMAJÓ 

Európai Parlament 

Lucia  PUTTRICH Nemzeti parlamentek 

Jessika  ROSWALL Nemzeti parlamentek 
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Lukas  SAVICKAS Nemzeti parlamentek 

Paola SEVERINO 
Nemzeti polgári 

vitacsoportok/rendezvények 

Riina SIKKUT Nemzeti parlamentek 

Radoslaw SIKORSKI Európai Parlament 

Vita Anda  TĒRAUDA Nemzeti parlamentek 

Jean-Louis THILL Tanács 

Rocío TOVIO DIAZ  Európai polgári vitacsoportok 

Elina  VALTONEN Nemzeti parlamentek 

Mirja VEHKAPERA  Régiók Bizottsága 

Margrethe VESTAGER Európai Bizottság 

Veronique WILLEMS Szociális partnerek 

 


