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ZBIRNO POROČILO 

Delovna skupina za digitalno preobrazbo, ki ji predseduje Riina Sikkut, nacionalni parlamenti 

(Estonija) 

petek, 22. oktober 2021, od 11.00 do 13.00 

1. Uvodna beseda predsedujoče 

Sestali smo se na prvi, ustanovni seji delovne skupine, ki je potekala v hibridni obliki. Predsedujoča Riina 

Sikkut je pozdravila člane skupaj z Elino Valtonen (iz finskega nacionalnega parlamenta), ki bo naslednje 

leto prevzela predsedovanje. Udeleženci so nato dobili besedo po abecednem vrstnem redu, da so se na 

kratko predstavili ter izpostavili eno ali dve prednostni temi in svoja pričakovanja v zvezi z rezultati delovne 

skupine.  

2. Razprava  

Razpravo je začel predstavnik evropskih državljanskih forumov, ki je podal pregled dela v okviru prvega 

foruma (Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta/mladina, šport, kultura in 

izobraževanje/digitalna preobrazba) v zvezi z digitalno preobrazbo (gl. pretočne posnetke). 

Člani delovne skupine so v prispevkih izpostavili naslednje teme in predloge  

 Spodbujanje digitalnih storitev in digitalnega gospodarstva z odpravo ovir. 

 Podpiranje državljanov v procesu digitalizacije in zagotavljanje ustreznega upoštevanja človeških 

vidikov, na primer starajoče se prebivalstvo ali prikrajšane skupine.  

 Zagotavljanje trajnostne, pravične in vključujoče digitalizacije ter premagovanje digitalnega razkoraka.  

 Obravnavanje demokratične digitalizacije kot človekove pravice. 

 Zavzemanje za etični evropski pristop k digitalizaciji, na primer pri vprašanjih, kot je umetna 

inteligenca. 

 Upoštevanje vpliva digitalizacije na delo in zaposlovanje (na primer umetne inteligence) ter 

opremljanje podjetnikov in zaposlenih z ustreznimi digitalnimi znanji in spretnostmi.  

 Vzpostavitev enakih konkurenčnih pogojev za podjetja in preprečevanje zlorab tržne moči. 

 Sodelovanje z zasebnim sektorjem na področju digitalizacije.  

 Zagotavljanje ustrezne infrastrukture in dostopnosti (denimo dostopa do hitrega interneta in 

infrastrukture za električne avtomobile, tudi na podeželju).  

 Digitalna suverenost EU (na primer pomanjkanje polprevodnikov) in s tem povezana krepitev globalne 

vloge EU na drugih, sorodnih področjih. 

 Digitalni podatki kot temelj digitalizacije.  

 Ključna vloga izobraževanja, digitalnih znanj in spretnosti ter digitalne pismenosti, tudi za varno rabo 

digitalnih orodij.  

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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 E-zdravje.  

 Osrednja vloga kibernetske varnosti in varstva podatkov. 

 Vpliv digitalizacije na zdravje (vplivi na otroke, dan brez družbenih medijev) in nevarnosti širjenja 

dezinformacij. 

 Poudarek na interdisciplinarnih dialogih in ustvarjalnosti. 

Sodelujoči so v zvezi s pričakovanji, ki jih imajo od delovne skupine, poudarili še 

 Prisluhniti je treba državljanom. 

 Skupina mora podati jasna priporočila ter zagotoviti vsaj 3 do 4 poročila na podlagi prispevkov 

državljanov s konkretnimi ukrepi. 

 Zagotoviti je treba ustrezen razmislek in ni treba prenagljeno sprejemati zakonodaje.  

 Zagotoviti je treba tudi resničen prispevek k oblikovanju prihodnosti Evrope ter odločne in 

ambiciozno zastavljene predloge in zahteve. 

 Poudarili so, da je za konkretne predloge potreben čas. 

 Podani so bili predlogi za neformalna srečanja (po možnosti na daljavo) ali seje/pisne izmenjave, 

povabilo strokovnjakov in pisno poročilo za plenarno zasedanje. 

 Oblikovati je treba niz jasno opredeljenih in izvedljivih ciljev in časovni razpored za njihovo izvajanje 

v prihodnjih letih. 

 

3. Sklepne ugotovitve predsedujoče 

Predsedujoča se je ob zaključku zahvalila vsem za prispevke in poudarila, da že obstajajo nekatera skupna 

izhodišča v zvezi z iskanjem evropske poti za digitalno preobrazbo, da bi zgradili etično, pregledno in varno 

digitalno družbo, v kateri bo v središču človek. Zdi se tudi, da obstaja skupno izhodišče za oblikovanje 

ambicioznega pristopa, na podlagi katerega bomo lahko izkoristili priložnosti, ki jih ponuja digitalizacija, 

pa tudi za obvladovanje tveganj in izzivov, ki jih prinaša. Predsedujoča je navedla, da člani dejansko 

pričakujejo oprijemljive rezultate, in napovedala, da bodo še pred decembrskim plenarnim zasedanjem 

obveščeni o načrtovanih nadaljnjih korakih.  

 

 

PRILOGA: Seznam članov delovne skupine za digitalno preobrazbo  
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PRILOGA: Seznam članov delovne skupine za digitalno preobrazbo  

Predsedujoč

a:  

Riina SIKKUT (s 1. januarjem 2022 jo bo 

nadomestila Elina VALTONEN) 
(Nacionalni parlamenti) 

Naslov Ime Priimek Institucija 

g.  Thomas BYRNE Svet 

ga. Dita CHARANZOVÁ Evropski parlament 

ga. Josianne CUTAJAR Evropski parlament 

ga.  Claudia DÖRR-VOSS Svet 

ga.  Jelena  DRENJANIN Odbor regij 

ga. Jordanka   FANDAKOVA lokalna/regionalna predstavnica 

g. Vasco FERNANDES  evropski državljanski forumi 

g. Radosław  FOGIEL nacionalni parlamenti 

ga. Antje  GERSTEIN  Evropski ekonomsko-socialni odbor 

ga. Marieta  IANAKU nacionalni parlamenti 

g. Antonio GIARDINA  evropski državljanski forumi 

ga. Markéta GREGOROVÁ Evropski parlament 

g. Filip HOFMAN  evropski državljanski forumi 

ga. Eva Maria  HOLZLEITNER nacionalni parlamenti 

ga. Assita KANKO Evropski parlament 

g. Othmar KARAS Evropski parlament 

ga. Miapetra KUMPULA-NATRI Evropski parlament 

ga. Constance  LE GRIP nacionalni parlamenti 

ga. Eva-Maria LIIMETS Svet 

g. Morten LØKKEGAARD Evropski parlament 

ga. Gisele Marguerite MAGNERY  evropski državljanski forumi 

g. Jánosné MASEVSZKI  evropski državljanski forumi 

ga. Eva MAYDELL Evropski parlament 

g. Paulo  MONIZ nacionalni parlamenti 

ga. Noelle O’CONNELL 
nacionalni državljanski 

forumi/dogodki 

ga.  Sirpa PAATERO Svet 

g. Stefano  PALMIERI  Evropski ekonomsko-socialni odbor 

g. Krisis  PANTELIDIS nacionalni parlamenti 

g. Alessandro PANZA Evropski parlament 

ga. Gergana PASSY 
nacionalni državljanski 

forumi/dogodki 

ga. Sandra PEREIRA Evropski parlament 

g.  Iulian-Vasile POPESCU Svet 

g. Carles 
PUIGDEMONT I 
CASAMAJÓ 

Evropski parlament 

ga. Lucia  PUTTRICH nacionalni parlamenti 
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ga. Jessika  ROSWALL nacionalni parlamenti 

g.  Lukas  SAVICKAS nacionalni parlamenti 

prof. Paola SEVERINO 
nacionalni državljanski 

forumi/dogodki 

ga. Riina SIKKUT nacionalni parlamenti 

g. Radoslaw SIKORSKI Evropski parlament 

ga. Vita Anda  TĒRAUDA nacionalni parlamenti 

g.  Jean-Louis THILL Svet 

ga. Rocío TOVIO DIAZ  evropski državljanski forumi 

ga. Elina  VALTONEN nacionalni parlamenti 

ga. Mirja VEHKAPERA  Odbor regij 

ga. Margrethe VESTAGER Evropska komisija 

ga. Veronique WILLEMS socialni partnerji 

 


