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PROCES-VERBAL SUMAR 

Grupul de lucru privind transformarea digitală, prezidat de dna Riina Sikkut, parlamentele naționale 

(Estonia) 

Vineri, 22 octombrie 2021, 11.00-13.00 

1. Observații introductive ale președintei 

Aceasta a fost prima reuniune constitutivă a grupului de lucru. Ședința a avut loc în format hibrid. 

Președinta, dna Riina Sikkut, le-a urat bun venit membrilor, împreună cu Elina Valtonen (parlamentele 

naționale/Finlanda), care va prelua președinția anul viitor. Membrilor li s-a dat cuvântul în ordine 

alfabetică, permițându-le să se prezinte pe scurt și să vorbească despre una sau două teme prioritare și 

despre așteptările pe care le au de la grupul de lucru.  

2. Discuție  

Unul dintre reprezentanții grupurilor de cetățeni europeni a deschis discuția oferind o imagine de 

ansamblu asupra muncii depuse de Grupul 1 („O economie mai puternică, justiție socială și locuri de 

muncă/tineret, sport, cultură și educație/transformare digitală”) în legătură cu transformarea digitală (a 

se vedea fluxurile). 

Printre temele atinse și sugestiile făcute de membrii grupului de lucru s-au numărat:  

 necesitatea de a promova serviciile digitale și o economie digitală, eliminând barierele actuale; 

 necesitatea de a-i sprijini pe cetățeni în procesul de digitalizare și de a ține cont cum se cuvine de 

aspectele umane, de exemplu în raport cu populația în vârstă sau grupurile dezavantajate;  

 să se asigure o digitalizare sustenabilă, echitabilă și accesibilă tuturor și să se depășească prăpastia 

digitală;  

 digitalizarea democratică să fie considerată un drept al omului; 

 să se depună eforturi pentru o abordare europeană etică a digitalizării, față de aspecte precum 

inteligența artificială; 

 să se ia în calcul impactul digitalizării (de exemplu, inteligența artificială) asupra locurilor de muncă și 

șanselor de angajare și asigurarea competențelor digitale potrivite pentru antreprenori și angajați;  

 necesitatea de a crea condiții de concurență loială pentru firme și de a evita abuzul de putere de piață; 

 să se lucreze în parteneriat cu sectorul privat în tratarea aspectelor legate de digitalizare;  

 importanța unei infrastructuri și a unei accesibilități adecvate (ca accesul la internet rapid și la 

instalații pentru mașini electrice, inclusiv în zonele rurale);  

 necesitatea suveranității digitale a UE (evidențiind, de exemplu, lipsa semiconductorilor) fiind necesar 

ca UE să joace un rol mai însemnat în domeniu; 

 importanța datelor digitale ca fundament al digitalizării;  

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


 

2 
 

 rolul-cheie al educației, competențelor și alfabetizării digitale; aceasta și în contextul utilizării în 

condiții de siguranță a instrumentelor digitale;  

 sănătatea digitală;  

 rolul esențial al securității cibernetice și importanța protecției datelor; 

 impactul digitalizării asupra sănătății (impact asupra copiilor, zile fără media de comunicare socială) 

și riscurile dezinformării; 

 nevoia de dialoguri interdisciplinare și creativitate. 

În ce privește așteptările pe care le au membrii de la grupul de lucru, s-au făcut menționat următoarele: 

 necesitatea de a asculta dorințele cetățenilor; 

 dorința ca grupul să facă recomandări clare, cel puțin 3-4 de note de informare pentru politici, din 

care să reiasă contribuția cetățenilor, precum și o sinteză cu acțiuni concrete; 

 să acorde timpul necesar pentru o reflecție matură, fără propuneri legislative pripite;  

 să aducă un aport real la viitorul Europei și să facă propuneri și cereri, să fie incisiv și ambițios; 

 subliniind că este nevoie de timp pentru a veni cu ceva concret; 

 s-a sugerat să se țină reuniuni informale (posibil la distanță) sau reuniuni/schimburi scrise între 

ședințe, invitând experți și să se prezinte un raport scris în plen; 

 necesitatea unui număr determinat de obiective vizibile, clare și fezabile și a unui calendar pentru 

următorii ani. 

 

3. Cuvântul de încheiere al președintei 

La încheierea reuniunii, președinta le-a mulțumit tuturor pentru contribuțiile aduse, subliniind că există 

deja un numitor comun în efortul de a găsi calea europeană pentru transformarea digitală, cu scopul de a 

construi o societate digitală etică, cu față umană, transparentă și sigură. Se pare că există, de asemenea, 

un consens pentru a adopta o abordare ambițioasă și pentru a valorifica oportunitățile oferite de 

digitalizare, dar și pentru a gestiona riscurile și provocările venite odată cu digitalizarea. Președinta a mai 

remarcat că membrii chiar se așteaptă la rezultate tangibile și a anunțat că înainte de sesiunea plenară 

din decembrie membrilor li se vor comunica următoarele etape planificate.  
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ANEXĂ: Lista membrilor Grupului de lucru pentru transformarea digitală  

Președintă:  Riina SIKKUT (Elina VALTONEN din 1.1.2022) (Parlamentele naționale) 

Titlu Prenume Nume Instituția 

Dl  Thomas BYRNE Consiliu 

Dna Dita CHARANZOVÁ Parlamentul European 

Dna Josianne CUTAJAR Parlamentul European 

Dna  Claudia DÖRR-VOSS Consiliu 

Dna Jelena  DRENJANIN Comitetul Regiunilor 

Dna Yordanka   FANDAKOVA Reprezentant local/regional 

Dl Vasco FERNANDES  Grupurile cetățenilor europeni 

Dl Radosław  FOGIEL Parlamentele naționale 

Dna Antje  GERSTEIN  
Comitetul Economic și Social 

European 

Dna Marietta  GIANNAKOU Parlamentele naționale 

Dl Antonio GIARDINA  Grupurile cetățenilor europeni 

Dna Marketa GREGOROVA Parlamentul European 

Dl Filip HOFMAN  Grupurile cetățenilor europeni 

Dna Eva Maria  HOLZLEITNER Parlamentele naționale 

Dna Assita KANKO Parlamentul European 

Dl Othmar KARAS Parlamentul European 

Dna Miapetra KUMPULA-NATRI Parlamentul European 

Dna Constance  LE GRIP Parlamentele naționale 

Dna Eva-Maria LIIMETS Consiliu 

Dl Morten LØKKEGAARD Parlamentul European 

Dna Gisele Marguerite MAGNERY  Grupurile cetățenilor europeni 

Dna Jánosné MASEVSZKI  Grupurile cetățenilor europeni 

Dna Eva MAYDELL Parlamentul European 

Dl Paulo  MONIZ Parlamentele naționale 

Dna Noelle O’CONNELL 
Grupurile/evenimentele cetățenilor 

europeni 

Dna  Sirpa PAATERO Consiliu 

Dl Stefano  PALMIERI  
Comitetul Economic și Social 

European 

Dl Chrisis  PANTELIDES Parlamentele naționale 

Dl Alessandro PANZA Parlamentul European 

Dna Gergana PASSY 
Grupurile/evenimentele cetățenilor 

europeni 

Dna Sandra PEREIRA Parlamentul European 

Dl  Iulian-Vasile POPESCU Consiliu 

Dl Carles 
PUIGDEMONT I 
CASAMAJÓ 

Parlamentul European 

Dna Lucia  PUTTRICH Parlamentele naționale 
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Dna Jessika  ROSWALL Parlamentele naționale 

Dl  Lukas  SAVICKAS Parlamentele naționale 

Prof. Paola SEVERINO 
Grupurile/evenimentele cetățenilor 

europeni 

Dna Riina SIKKUT Parlamentele naționale 

Dl Radoslaw SIKORSKI Parlamentul European 

Dna Vita Anda  TĒRAUDA Parlamentele naționale 

Dl  Jean-Louis THILL Consiliu 

Dna Rocío TOVIO DIAZ  Grupurile cetățenilor europeni 

Dna Elina  VALTONEN Parlamentele naționale 

Dna Mirja VEHKAPERA  Comitetul Regiunilor 

Dna Margrethe VESTAGER Comisia Europeană 

Dna Veronique WILLEMS Parteneri sociali 

 


