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SÚHRNNÝ ZÁZNAM 

Pracovná skupina pre digitálnu transformáciu, ktorej predsedá Riina Sikkut, národné parlamenty 

(Estónsko) 

piatok 22. októbra 2021 od 11.00 do 13.00 h 

1. Úvodné slovo predsedníčky 

Išlo o prvú, ustanovujúcu schôdzu pracovnej skupiny. Schôdza sa konala v hybridnom formáte. 

Predsedníčka, Riina Sikkut, privítala členov spolu s Elinou Valtonenovou (národné parlamenty/Fínsko), 

ktorá prevezme predsedníctvo budúci rok. Členovia potom dostali slovo v abecednom poradí, aby sa 

stručne predstavili a prezentovali jednu alebo dve prioritné témy, ako aj očakávania, pokiaľ ide o výsledok 

práce pracovnej skupiny.  

2. Diskusia  

Jeden zo zástupcov európskych panelových diskusií občanov otvoril diskusiu tým, že poskytol prehľad 

práce panelu 1 (Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť/mládež, šport, kultúra a 

vzdelávanie/digitálna transformácia) v súvislosti s digitálnou transformáciou (pozri stríming). 

Vo svojich vystúpeniach uviedli členovia pracovnej skupiny napríklad tieto témy a návrhy:  

 Potrebu podporovať digitálne služby a digitálne hospodárstvo a odstraňovať súčasné prekážky; 

 Potrebu podporovať občanov v procese digitalizácie a zabezpečiť, aby sa náležite zohľadnili ľudské 

aspekty, napríklad pokiaľ ide o starnutie obyvateľstva alebo znevýhodnené skupiny;  

 Zabezpečiť udržateľnú, spravodlivú a inkluzívnu digitalizáciu a prekonať digitálnu priepasť;  

 Vnímať demokratickú digitalizáciu ako ľudské právo; 

 Usilovať sa o európsky, etický prístup k digitalizácii, napríklad v otázkach, ako je umelá inteligencia; 

 Zohľadniť vplyv digitalizácie na pracovné miesta a zamestnanosť (napríklad v súvislosti s umelou 

inteligenciou) a zabezpečiť správne digitálne zručnosti podnikateľom a zamestnancom;  

 Potrebu vytvoriť rovnaké podmienky pre obchodné spoločnosti a zabrániť zneužívaniu trhovej sily; 

 Spolupracovať v otázkach digitalizácie so súkromným sektorom;  

 Význam vhodnej infraštruktúry a dostupnosti (ako je prístup k rýchlemu internetu a zariadeniam pre 

elektrické automobily, a to aj vo vidieckych oblastiach);  

 Potrebu digitálnej suverenity EÚ (v súvislosti napríklad s nedostatkom polovodičov) a s tým spojenú 

potrebu silnejšieho globálneho postavenia EÚ v súvisiacich otázkach; 

 Význam digitálnych údajov ako jadra digitalizácie;  

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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 Kľúčovú úlohu vzdelávania, digitálnych zručností a digitálnej gramotnosti; aj ako dôležitej súčasti 

bezpečného používania digitálnych nástrojov;  

 Digitálne zdravie;  

 Kľúčovú úlohu kybernetickej bezpečnosti a význam ochrany údajov; 

 Vplyv digitalizácie na zdravie (vplyv na deti, tzv. deň bez sociálnych médií) a riziká dezinformácií; 

 Zdôraznenie potreby interdisciplinárnych dialógov a potreby tvorivosti. 

Pokiaľ ide o očakávania výsledkov práce pracovnej skupiny, členovia vyjadrili tieto názory: 

 Potrebu počúvať občanov; 

 Želanie vypracovať jasné odporúčania skupiny, aspoň tri až štyri prehľady politík, ktoré by vychádzali 

z návrhov občanov, a tiež náčrt konkrétnych opatrení; 

 Zabezpečiť náležitú reflexiu bez náhlivého prijímania právnych predpisov;  

 Skutočne prispievať k budúcnosti Európy a predkladať návrhy a požiadavky, byť dynamickí a 

ambiciózni; 

 Zdôrazňovať, že na predloženie niečoho konkrétneho treba čas; 

 Navrhnuté boli neformálne stretnutia (v prípade potreby na diaľku), prípadne stretnutia/písomná 

komunikácia v čase medzi tým, pozývanie odborníkov a vypracovanie písomnej správy na plenárnu 

schôdzu; 

 Potreba konkrétneho počtu viditeľných cieľov a harmonogramu na nadchádzajúce roky, ako aj 

potreba zrozumiteľnosti a uskutočniteľnosti. 

 

3. Záverečné poznámky predsedníčky 

Na záver schôdze predsedníčka poďakovala všetkým za ich príspevky a zdôraznila, že už vzniká určitý 

konsenzus, pokiaľ ide o hľadanie európskej cesty v oblasti digitálnej transformácie, ktorou by malo byť 

vybudovanie etickej, transparentnej a bezpečnej digitálnej spoločnosti zameranej na človeka. Zdá sa, že 

porozumenie existuje aj v otázke ambiciózneho prístupu a využívania príležitostí, ktoré ponúka 

digitalizácia, ako aj v otázke riadenia rizík a výziev digitalizácie. Predsedníčka tiež poznamenala, že členovia 

skutočne očakávajú hmatateľné výsledky, a oznámila, že členom sa pred decembrovým plenárnym 

zasadnutím poskytnú informácie o ďalších plánovaných krokoch.  

 

 

PRÍLOHA: Zoznam členov pracovnej skupiny pre digitálnu transformáciu  
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PRÍLOHA: Zoznam členov pracovnej skupiny pre digitálnu transformáciu  

Predsedníčk

a:  

Riina SIKKUT (Elina VALTONEN od 1. januára 

2022) 
(národné parlamenty) 

Oslovenie Meno Priezvisko Inštitúcia 

pán  Thomas BYRNE Rada 

pani Dita CHARANZOVÁ Európsky parlament 

pani Josianne CUTAJAR Európsky parlament 

pani  Claudia DÖRR-VOSS Rada 

pani  Jelena  DRENJANIN Výbor regiónov 

pani Yordanka   FANDAKOVA miestna/regionálna zástupkyňa 

pán Vasco FERNANDES  európske panelové diskusie občanov 

pán Radosław  FOGIEL národné parlamenty 

pani Antje  GERSTEIN  
Európsky hospodársky a sociálny 

výbor 

pani Marietta  GIANNAKOU národné parlamenty 

pán Antonio GIARDINA  európske panelové diskusie občanov 

pani Marketa GREGOROVA Európsky parlament 

pán Filip HOFMAN  európske panelové diskusie občanov 

pani Eva Maria  HOLZLEITNER národné parlamenty 

pani Assita KANKO Európsky parlament 

pán Othmar KARAS Európsky parlament 

pani Miapetra KUMPULA-NATRI Európsky parlament 

pani Constance  LE GRIP národné parlamenty 

pani Eva-Maria LIIMETS Rada 

pán Morten LØKKEGAARD Európsky parlament 

pani Gisele Marguerite MAGNERY  európske panelové diskusie občanov 

pani Jánosné MASEVSZKI  európske panelové diskusie občanov 

pani Eva MAYDELL Európsky parlament 

pán Paulo  MONIZ národné parlamenty 

pani Noelle O’CONNELL 
národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 

pani  Sirpa PAATERO Rada 

pán Stefano  PALMIERI  
Európsky hospodársky a sociálny 

výbor 

pán Chrisis  PANTELIDES národné parlamenty 

pán Alessandro PANZA Európsky parlament 

pani Gergana PASSY 
národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 

pani Sandra PEREIRA Európsky parlament 

pán  Iulian-Vasile POPESCU Rada 

pán Carles 
PUIGDEMONT I 
CASAMAJÓ 

Európsky parlament 
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pani Lucia  PUTTRICH národné parlamenty 

pani Jessika  ROSWALL národné parlamenty 

pán  Lukas  SAVICKAS národné parlamenty 

Prof. Paola SEVERINO 
národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 

pani Riina SIKKUT národné parlamenty 

pán Radoslaw SIKORSKI Európsky parlament 

pani Vita Anda  TĒRAUDA národné parlamenty 

pán  Jean-Louis THILL Rada 

pani Rocío TOVIO DIAZ  európske panelové diskusie občanov 

pani Elina  VALTONEN národné parlamenty 

pani Mirja VEHKAPERA  Výbor regiónov 

pani Margrethe VESTAGER Európska komisia 

pani Veronique WILLEMS sociálni partneri 

 


