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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

Ομάδα εργασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, υπό την προεδρία της κας Riina Sikkut, 

εθνικά κοινοβούλια (Εσθονία) 

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021, από τις 11.00 έως τις 13.00 

1. Κήρυξη της έναρξης από την πρόεδρο 

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η 

συνεδρίαση πραγματοποιείται διαδικτυακά. Η πρόεδρος, κα Riina Sikkut, καλωσορίζει τα μέλη από 

κοινού με την Elina Valtonen (εθνικά κοινοβούλια/Φινλανδία), η οποία θα αναλάβει την προεδρία το 

επόμενο έτος. Αναφερόμενη στα συνοπτικά πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης, η κ. Sikkut τονίζει ότι 

η ομάδα έχει ήδη εντοπίσει ορισμένα βασικά θέματα σχετικά με έναν ευρωπαϊκό τρόπο ψηφιακού 

μετασχηματισμού με στόχο την οικοδόμηση μιας δεοντολογικής, ασφαλούς και διαφανούς ψηφιακής 

κοινωνίας, με βάση μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Υπογραμμίζει την ανάγκη επίτευξης απτών 

αποτελεσμάτων και καλεί την ομάδα να υιοθετήσει μια φιλόδοξη προσέγγιση. Η κ. Sikkut ενημερώνει 

ότι λόγω της αναβολής της τρίτης συνεδρίασης της ομάδας 1 οι συστάσεις της ομάδας δεν ήταν ακόμη 

διαθέσιμες, αλλά ότι οι πολίτες θα υποβάλουν έκθεση σχετικά με τις συζητήσεις τους και ότι τα στοιχεία 

της πλατφόρμας είναι διαθέσιμα. Δεδομένου του μεγάλου όγκου ιδεών και του ευρύτερου θέματος, η 

κ. Sikkut προτείνει να διαρθρωθούν οι συζητήσεις σε τρεις πυλώνες προς το παρόν: «Προστασία της 

κοινωνίας μας», «Ενδυνάμωση των πολιτών» και «Ενίσχυση της οικονομίας», καθώς και να δοθεί 

έμφαση στον πρώτο πυλώνα σε αυτήν τη συνεδρίαση. Αυτός θα καλύπτει την ψηφιακή κυριαρχία και 

δεοντολογία· κυβερνοαπειλές και προστασία δεδομένων· ψηφιακά δικαιώματα και ένταξη· ρύπανση, 

βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα. Η κ. Sikkut αναφέρεται επίσης στις γραπτές εισηγήσεις που έλαβε και 

καλεί τα μέλη να χρησιμοποιήσουν την ομάδα εργασίας και την ίδια την Ολομέλεια της Διάσκεψης για 

να υποβάλουν ιδέες σε προφορική μορφή ώστε να μπορέσουν να τις χρησιμοποιήσουν στη διαδικασία. 

2. Αναφορά από τους πολίτες της 1ης ομάδας Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την πορεία των 

συζητήσεών τους  

Εκπρόσωπος της ομάδας 1 αναφέρεται στις συζητήσεις μέχρι σήμερα και υπογραμμίζει ορισμένα βασικά 

θέματα που τέθηκαν. Αυτά περιλαμβάνουν την πρόληψη πιθανής μετεγκατάστασης της «έξυπνης 

εργασίας» εκτός της ΕΕ και τη ρύθμιση νέων μορφών εργασίας που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση. 

Τονίζεται η ανάγκη αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των νέων τεχνολογιών και της 

ψηφιακής ρύπανσης. Μια άλλη προτεραιότητα είναι η εκπαίδευση, ιδίως για να βοηθηθούν οι νέοι να 

πλοηγηθούν στον ψηφιακό κόσμο. Παρεμβαίνουν και άλλοι πολίτες, τονίζοντας την ανάγκη για μια 

ανθρωποκεντρική προσέγγιση, με ψηφιακό γραμματισμό για όλους. Επισημαίνεται επίσης η ανάγκη για 
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ψηφιακές υποδομές, για παράδειγμα όσον αφορά τους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Η 

ομάδα συζητά επίσης ζητήματα που σχετίζονται με την ψηφιακή υγεία, την ασφάλεια στον 

κυβερνοχώρο, την προστασία των δεδομένων και την κυριαρχία της ΕΕ (π.χ. ημιαγωγοί). 

Ένας εθνικός εκπρόσωπος των πολιτών αναφέρει τις συζητήσεις στις ιρλανδικές ομάδες, οι οποίες 

απηχούν σε μεγάλο βαθμό τα ζητήματα που τέθηκαν στην ευρωπαϊκή ομάδα. Τα θέματα που τέθηκαν 

κατά τις συζητήσεις αυτές ήταν η στήριξη της συνεργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, η 

αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και ο ισχυρός ρόλος της ΕΕ με έμφαση στις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της ψηφιοποίησης. Ιδέες όπως η προσθήκη του πιστοποιητικού εμβολιασμού στις κάρτες 

ασφάλισης υγείας, η ανάπτυξη της σύνδεσης 5G και της ευρυζωνικής σύνδεσης, η ψηφιακή αυτονομία 

και κυριαρχία, η κυβερνοασφάλεια και η καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, η 

ανθεκτικότητα και η ασφάλεια των δεδομένων παρουσιάζονται ως τομείς συνεργασίας για την ΕΕ. 

3. Συζήτηση με θέμα την τρίτη ενδιάμεση έκθεση από την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα 

Οι εκπρόσωποι των πολιτών λαμβάνουν πρώτοι τον λόγο στο σημείο αυτό και στη συνέχεια δίνεται ο 

λόγος σε όλα τα μέλη με αλφαβητική σειρά.  

Οι πολίτες τονίζουν την ανάγκη για μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς όσον αφορά την 

ψηφιοποίηση, χωρίς να μένει κανείς στο περιθώριο. Αυτό θεωρήθηκε προτεραιότητα τόσο από την 

άποψη ορισμένων ομάδων του πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, όσο και μεταξύ αστικών και αγροτικών 

περιοχών ή σε σχέση με απομακρυσμένες περιοχές. Οι ιδέες που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο αυτό 

περιελάμβαναν ένα είδος «ψηφιακής υπηρεσίας» για την παροχή στήριξης. Οι πολίτες ζητούν επίσης μια 

απλουστευμένη προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων (με την κατάργηση των 

μακροσκελών ανακοινώσεων σχετικά με τη χρήση cookies) και υπογραμμίζουν τη σημασία της 

εκπαίδευσης, τονίζοντας την ανάγκη ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με τους κινδύνους 

του κυβερνοχώρου. Τονίζεται επίσης ότι η ομάδα εξακολουθεί να χρειάζεται καλύτερη ενημέρωση 

σχετικά με όσα ήδη υπάρχουν ή βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Στις συζητήσεις που ακολούθησαν, τα μέλη της ομάδας εργασίας έθιξαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, 

πολλά από τα οποία ενίσχυσαν και επανέλαβαν τα σημεία που έθιξαν οι πολίτες. Αρκετοί βουλευτές 

τονίζουν ότι είναι σημαντικό να ακούγονται οι ιδέες και οι απόψεις των πολιτών και ότι είναι αναγκαίο 

να συνδεθούν οι ιδέες με πληροφορίες σχετικά με υφιστάμενες ή επικείμενες κανονιστικές ρυθμίσεις σε 

επίπεδο ΕΕ. 

Τονίζεται η σημασία της ψηφιακής κυριαρχίας της ΕΕ και της αποφυγής των κινδύνων για τη δημοκρατία 

που απορρέουν από την ψηφιοποίηση, για παράδειγμα μέσω της παραπληροφόρησης, καθώς και η 

ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές αξίες και οι δημοκρατικές αρχές τηρούνται και 

προστατεύονται στην ψηφιακή εποχή. Προτείνεται η ιδέα για μια νέα πλατφόρμα μέσων ενημέρωσης 

που θα διασφαλίζει την ευρεία διαθεσιμότητα ποιοτικού περιεχομένου μέσων ενημέρωσης. 

Η έρευνα και η καινοτομία θεωρούνται σημαντικά στοιχεία, για παράδειγμα σε σχέση με την τεχνητή 

νοημοσύνη, τη μικροτεχνολογία και τη νανοτεχνολογία, τα νέα υλικά ή τη βιοτεχνολογία.  

Όσον αφορά την παγκόσμια διάσταση, ορισμένα μέλη ζητούν τη γεωπολιτική παρουσία της ΕΕ στον 

ψηφιακό κόσμο και να καταστεί η ΕΕ παγκόσμιος φορέας καθορισμού προτύπων. Γίνεται επίσης 

αναφορά στην ανάγκη να διασφαλιστεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αλυσίδες 

εφοδιασμού των καταναλωτών.  
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Ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στις παρεμβάσεις είναι η ανάγκη για εκπαίδευση και η προώθηση των 

ψηφιακών δεξιοτήτων, είτε για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας ειδικευμένου προσωπικού, 

επιχειρηματιών και εκπαιδευτών είτε για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με 

τους κινδύνους, για παράδειγμα για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων και της ασφάλειας των 

δεδομένων. Η εκπαίδευση τίθεται ως ζήτημα για τα σχολεία, αλλά και στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης. 

Η ανάγκη για ισχυρές ψηφιακές υποδομές θεωρείται κρίσιμο σημείο από πολλούς, 

συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε διαδικτυακές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας σε αγροτικές και 

απομακρυσμένες περιοχές και της διασφάλισης της συντήρησης των λεωφόρων δεδομένων που 

συνδέουν τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Αυτό αναγνωρίζεται επίσης ως σημαντικό στοιχείο για την 

ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και για την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος. 

Πολλά μέλη υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια ψηφιοποίηση χωρίς αποκλεισμούς, που δεν θα αφήνει 

κανέναν στο περιθώριο, θα αποφεύγει το ψηφιακό χάσμα και θα εστιάζει στην ανθρώπινη πλευρά. Η 

γλωσσική τεχνολογία και ένα πλαίσιο της ΕΕ για την αντιμετώπιση του γλωσσικού αποκλεισμού 

προτείνονται ως εργαλείο για την προώθηση της πρόσβασης στην τεχνολογία και σε μικρότερες αγορές, 

καθώς και για τη βελτίωση της πρόσβασης στις πληροφορίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Επαναλαμβάνεται επίσης η ανάγκη προστασίας των εργαζομένων και των κοινωνικών δικαιωμάτων στο 

μεταβαλλόμενο ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον.  

Γίνεται αναφορά στη βιωσιμότητα και την αντιμετώπιση της ψηφιακής ρύπανσης και του ψηφιακού 

αποτυπώματος άνθρακα.  

Τα μέλη θίγουν επίσης την πρόσβαση σε δεδομένα και μια ψηφιακή ενιαία αγορά, με αναφορά στην 

ανάγκη των ΜΜΕ να έχουν δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση σε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της 

ελεύθερης διασυνοριακής κυκλοφορίας δεδομένων και της διαλειτουργικότητας, με βάση κοινά 

πρότυπα και αρχές. Διατυπώνονται προτάσεις για να καταδειχθούν τα οφέλη της ψηφιοποίησης μέσω 

περιπτώσεων πρακτικής χρήσης, όπως η ηλεκτρονική ταυτότητα. Προτείνεται η αρχή της «ψηφιακής 

προτεραιότητας», όπως και η σημασία των ανοικτών δεδομένων. 

Ορισμένα μέλη εφιστούν την προσοχή στους κινδύνους της ψηφιοποίησης, απαιτώντας νομοθεσία σε 

επίπεδο ΕΕ για την αποτελεσματική προστασία της ιδιωτικής ζωής και των ψηφιακών δικαιωμάτων. Όσον 

αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, υπογραμμίζεται η ανάγκη να έχει πάντα ο άνθρωπος την τελευταία 

απόφαση. Διατυπώνονται προειδοποιήσεις κατά της βιομετρικής αναγνώρισης σε δημόσιους ή 

ιδιωτικούς χώρους, εκτός εάν είναι απολύτως αναγκαίο. Στο πλαίσιο αυτό, ένα μέλος διαπιστώνει επίσης 

την ανάγκη να τεθούν όρια και να διασφαλιστεί η λογοδοσία για τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού 

από τις δημόσιες αρχές, το οποίο μπορεί να απειλήσει την ευρωπαϊκή δημοκρατία, καθώς και να 

διασφαλιστεί ότι υπάρχει χώρος στην Ευρώπη για τους πρόσφυγες/εξόριστους του κυβερνοχώρου. 

Η κ. Valtonen εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι έχουν ήδη τεθεί πολλά σημαντικά σημεία 

και ενημερώνει ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν τον Ιανουάριο με βάση τους τρεις πυλώνες που 

προσδιορίστηκαν.  

4. Κήρυξη της λήξης από την πρόεδρο 

Η κ. Sikkut κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τις διαφορετικές 

απόψεις που παρέχουν τα μέλη. Τονίζει την ανάγκη για σαφείς κανόνες σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να 

διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και να επικρατεί μια ανθρωποκεντρική 
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προσέγγιση. Μια άλλη σημαντική συνιστώσα είναι η διαθεσιμότητα ασφαλών υποδομών για να 

διασφαλιστεί ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και ψηφιακές υπηρεσίες. Ο όγκος των 

διαθέσιμων πληροφοριών και δεδομένων απαιτεί σαφείς κανόνες για την προστασία των δεδομένων και 

της ιδιωτικής ζωής. Η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης με την παροχή αξιόπιστων και ελεγμένων 

πληροφοριών καθίσταται ολοένα και πιο σημαντική. Για να μπορέσουν όλοι να επωφεληθούν από τον 

ψηφιακό κόσμο, είναι αναγκαίο να αποφευχθεί το ψηφιακό χάσμα και να εξασφαλιστούν η εκπαίδευση 

και οι δεξιότητες που επιτρέπουν σε όλους να συμμετέχουν, μεταξύ άλλων μέσω της γλωσσικής 

τεχνολογίας. Τόσο στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα όσο και κατά τη συνεδρίαση της ομάδας 

εργασίας, περιγράφονται διάφοροι τρόποι προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή, να 

ανταλλάσσονται απόψεις και να έρχονται σε επαφή πολίτες, αξιωματούχοι και τομείς μέσω φόρουμ, 

πλατφορμών και πυλών. Τέλος, για να προστατεύσουμε την κοινωνία μας, χρειαζόμαστε την ψηφιακή 

κυριαρχία της ΕΕ. 

Όσον αφορά τη διαδικασία, η πρόεδρος ενθαρρύνει την Κοινή Γραμματεία να παρέχει στους πολίτες των 

ομάδων πληροφορίες σχετικά με υφιστάμενες ή σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις σε επίπεδο ΕΕ. Ανακοινώνει 

επίσης ότι τα συνοπτικά πρακτικά και η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα διατίθενται πιο έγκαιρα. 

Η επόμενη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Κατάλογος των μελών της Ομάδας εργασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Κατάλογος των μελών της Ομάδας εργασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό  

Πρόεδρος:  
Riina SIKKUT  

(Elina VALTONEN από την 1η Ιανουαρίου 2022) 
(Εθνικά κοινοβούλια) 

Τίτλος Όνομα Επώνυμο Τμήμα 

o κ.  Thomas ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συμβούλιο 

η κ. Dita CHARANZOVÁ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η κ. Josianne CUTAJAR Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η κ.  Claudia DÖRR-VOSS Συμβούλιο 

η κ.  Jelena  DRENJANIN Επιτροπή των Περιφερειών 

η κ. Yordanka   FANDAKOVA Τοπική/Περιφερειακή εκπρόσωπος 

o κ. Vasco FERNANDES  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

o κ. Radosław  FOGIEL Εθνικά Κοινοβούλια 

η κ. Antje  GERSTEIN  
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή 

η κ. Μαριέττα  ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Εθνικά Κοινοβούλια 

o κ. Antonio GIARDINA  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

η κ. Marketa GREGOROVA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

o κ. Filip HOFMAN  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

η κ. Eva Maria  HOLZLEITNER Εθνικά Κοινοβούλια 

η κ. Assita KANKO Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

o κ. Othmar KARAS Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η κ. Miapetra KUMPULA-NATRI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η κ. Constance  LE GRIP Εθνικά Κοινοβούλια 

η κ. Eva-Maria LIIMETS Συμβούλιο 

o κ. Morten LØKKEGAARD Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η κ. Gisele Marguerite MAGNERY  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

η κ. Jánosné MASEVSZKI  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

η κ. Eva MAYDELL Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

o κ. Paulo  MONIZ Εθνικά Κοινοβούλια 

η κ. Noelle O’CONNELL Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις 

η κ.  Sirpa PAATERO Συμβούλιο 

o κ. Stefano  PALMIERI  
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή 

o κ. Χρύσης  ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Εθνικά Κοινοβούλια 

o κ. Alessandro PANZA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η κ. Gergana PASSY Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις 

η κ. Sandra PEREIRA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

o κ.  Iulian-Vasile POPESCU Συμβούλιο 

o κ. Carles 
PUIGDEMONT I 
CASAMAJÓ 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η κ. Lucia  PUTTRICH Εθνικά Κοινοβούλια 
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η κ. Jessika  ROSWALL Εθνικά Κοινοβούλια 

o κ.  Lukas  SAVICKAS Εθνικά Κοινοβούλια 

η καθ. Paola SEVERINO Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις 

η κ. Riina SIKKUT Εθνικά Κοινοβούλια 

o κ. Radoslaw SIKORSKI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η κ. Vita Anda  TĒRAUDA Εθνικά Κοινοβούλια 

o κ.  Jean-Louis THILL Συμβούλιο 

η κ. Rocío TOVIO DIAZ  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

η κ. Elina  VALTONEN Εθνικά Κοινοβούλια 

η κ. Mirja VEHKAPERA  Επιτροπή των Περιφερειών 

η κ. Margrethe VESTAGER Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

η κ. Veronique WILLEMS Κοινωνικοί εταίροι 

 


