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PROCES-VERBAL SUMAR 

Grupul de lucru pentru transformarea digitală, prezidat de Riina Sikkut, parlamentele naționale 

(Estonia) 

Vineri, 17 decembrie 2021, 11.00-13.00 

1. Deschiderea ședinței de către prezidiu 

Aceasta este a doua reuniune a Grupului de lucru pentru transformarea digitală. Ședința are loc în format 

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

naționale/Finlanda), care va prelua președinția anul viitor. Referindu-se la procesul-verbal sumar al 

ultimei reuniuni, președinta subliniază că grupul a identificat deja o serie de teme esențiale pertinente 

pentru o transformare digitală la nivel european, cu scopul de a construi o societate digitală etică, sigură 

și transparentă, pe baza unei abordări centrate pe om. Ea pune accentul pe necesitatea de a obține 

rezultate tangibile și invită grupul să adopte o abordare ambițioasă. Mai mult, ea precizează că, din cauza 

amânării celei de a treia sesiuni a Grupului 1, recomandările grupului nu sunt încă disponibile, dar cetățenii 

vor putea face declarații despre discuțiile lor, iar contribuțiile platformei vor fi disponibile. Având în vedere 

numărul mare de idei și amploarea subiectului, președinta a sugerat ca discuțiile să fie deocamdată 

structurate în jurul a trei piloni: „protejarea societății noastre”, „consolidarea capacității de acțiune a 

cetățenilor” și „întărirea economiei” și ca această reuniune să se axeze pe primul pilon. Astfel, s-ar aborda 

suveranitatea și etica digitală; amenințările cibernetice și protecția datelor; drepturile digitale și 

incluziunea digitală; poluarea, sustenabilitatea și durabilitatea. Președinta face referire, de asemenea, la 

contribuțiile scrise primite și îi invită pe membri să utilizeze grupul de lucru și plenul conferinței ca să își 

prezinte oral ideile pentru a le putea utiliza în acest proces. 

2. Raport al cetățenilor din cadrul Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni nr. 1, privind 

stadiul dezbaterilor lor  

Un reprezentant al Grupului 1 prezintă un raport cu privire la discuțiile de până acum și subliniază o serie 

de subiecte-cheie abordate. Printre ele se numără prevenirea unei posibile relocări a „muncii inteligente” 

în afara UE și reglementarea noilor forme de muncă rezultate din digitalizare. De asemenea, se pune 

accentul pe necesitatea de a aborda impactul noilor tehnologii asupra mediului și poluarea digitală. Și 

educația reprezintă o prioritate, în special pentru a-i ajuta pe tineri să exploreze lumea digitală. În plus, și 

alți cetățeni subliniază necesitatea unei abordări centrate pe oameni, cu competențe digitale pentru toți. 

Necesitatea infrastructurii digitale este adusă și ea în discuție, de exemplu în ceea ce privește stațiile de 

încărcare pentru vehiculele electrice. În cadrul grupului sunt discutate și aspecte legate de sănătatea 

digitală, securitatea cibernetică, protecția datelor și suveranitatea UE (în privința semiconductorilor, de 

exemplu). 
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Un reprezentant la nivel național al cetățenilor relatează discuțiile din cadrul grupurilor de experți 

irlandezi, care reflectă foarte mult punctele discutate în cadrul Grupului european. Printre subiectele 

abordate în discuțiile respective se numără sprijinirea cooperării dintre sectorul public și cel privat, 

combaterea dezinformării și importanța rolului UE, cu accent pe impactul digitalizării asupra mediului. Ca 

domenii de cooperare pentru UE, sunt aduse în discuție idei precum adăugarea certificatului de vaccinare 

la cardurile de asigurări de sănătate, introducerea conexiunii 5G și a conexiunii în bandă largă, autonomia 

și suveranitatea digitală, securitatea cibernetică și combaterea criminalității informatice, reziliența și 

siguranța datelor. 

3. Dezbatere privind cel de-al treilea raport intermediar al platformei digitale multilingve 

Reprezentanții cetățenilor iau întâi cuvântul la acest punct, după ce tuturor membrilor li s-a dat cuvântul 

în ordine alfabetică.  

Cetățenii subliniază necesitatea unei abordări incluzive a digitalizării, care să nu lase pe nimeni în urmă. 

Acest lucru este considerat o prioritate atât în ceea ce privește anumite grupuri ale populației, cum ar fi 

persoanele în vârstă, cât și în zonele urbane și cele rurale sau în ceea ce privește regiunile îndepărtate. 

Printre ideile prezentate în acest sens se numără și un fel de „serviciu digital” de asistență. De asemenea, 

cetățenii solicită o abordare simplificată a protecției datelor (eliminarea anunțurilor lungi privind utilizarea 

modulelor cookie) și pun accentul pe importanța educației, subliniind necesitatea de a sensibiliza 

consumatorii cu privire la riscurile pe care le prezintă lumea cibernetică. De asemenea, se reliefează faptul 

că este în continuare nevoie de o mai bună conștientizare în cadrul grupului cu privire la ceea ce este deja 

în vigoare sau în curs de pregătire la nivel european.  

În cadrul discuțiilor ulterioare, membrii grupului de lucru ridică o întreagă serie de chestiuni, multe dintre 

acestea consolidând și reiterând punctele ridicate de cetățeni. Mai mulți deputați evidențiază importanța 

de a asculta ideile și opiniile cetățenilor și necesitatea de a corela ideile cu informațiile în ceea ce privește 

reglementările existente sau viitoare la nivelul UE. 

Este pusă în evidență și importanța suveranității digitale a UE și a evitării riscurilor pentru democrație 

generate de digitalizare, de exemplu prin dezinformare, precum și necesitatea de a se asigura că valorile 

și principiile democratice europene sunt transpuse și protejate în era digitală. Este prezentată și ideea 

unei noi platforme media care să asigure disponibilitatea pe scară largă a unui conținut media de calitate. 

Cercetarea și inovarea sunt văzute drept un element important, de exemplu în ceea ce privește inteligența 

artificială, microtehnologia și nanotehnologia, materialele noi sau biotehnologia.  

Referindu-se la dimensiunea globală, unii membri solicită prezența geopolitică a UE în lumea digitală și 

ca UE să fie un organism de stabilire a standardelor la nivel mondial. Mai mult, este adusă în discuție și 

necesitatea de a se asigura respectarea drepturilor omului în lanțurile de aprovizionare ale 

consumatorilor.  

O temă recurentă în cadrul intervențiilor este nevoia de educație și promovarea competențelor digitale, 

fie că este vorba de a se asigura disponibilitatea personalului calificat, a antreprenorilor și a educatorilor 

sau de creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor cu privire la riscuri, de exemplu în ceea ce privește 

problema știrilor false și a securității datelor. Educația este semnalată drept o problemă pentru școli, dar 

și în contextul învățării pe tot parcursul vieții. 
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Necesitatea unei infrastructuri digitale solide a fost considerată de mulți ca fiind un punct crucial, inclusiv 

accesul la o conexiune la internet de mare viteză în zonele rurale și îndepărtate și asigurarea întreținerii 

infrastructurii de date care fac legătura cu regiunile ultraperiferice. Și acest lucru este văzut drept un 

element important pentru competitivitatea IMM-urilor și pentru eliminarea decalajului digital. 

Mulți membri evidențiază necesitatea unei digitalizări incluzive, care să nu lase pe nimeni în urmă, să 

evite decalajul digital și să se concentreze pe partea umană. Tehnologia lingvistică și un cadru UE de 

combatere a excluziunii lingvistice sunt propuse ca instrumente de promovare a accesului la tehnologie și 

pe piețele mai mici și de facilitare a accesului la informații în întreaga Europă. De asemenea, este reiterată 

necesitatea de a proteja lucrătorii și drepturile sociale în mediul de lucru digital în schimbare.  

Sunt aduse în discuție sustenabilitatea și abordarea problemei poluării digitale și a amprentei digitale de 

carbon.  

De asemenea, membrii ridică problema accesului la date și a unei piețe unice digitale, referindu-se la 

necesitatea ca IMM-urile să aibă acces echitabil și egal la date, inclusiv la libera circulație transfrontalieră 

a datelor și interoperabilitatea, pe baza unor standarde și principii comune. Astfel, s-au formulat sugestii 

pentru a demonstra beneficiile digitalizării prin cazuri de utilizare practică, cum ar fi e-ID. Este prezentat 

principiul „digitalul mai întâi”, precum și importanța datelor deschise. 

Unii membri avertizează cu privire la riscurile digitalizării, care necesită o legislație la nivelul UE pentru a 

proteja viața privată și drepturile digitale în mod eficace. În ceea ce privește inteligența artificială, este 

evidențiată necesitatea ca factorul uman să aibă întotdeauna ultimul cuvânt. Există avertismente 

împotriva recunoașterii biometrice în zonele publice sau private, cu excepția cazurilor în care acest lucru 

este absolut necesar. În acest context, un membru consideră, de asemenea, că este necesar să se 

stabilească limite și să se asigure asumarea răspunderii pentru utilizarea programelor spion de către 

autoritățile publice (spyware), ceea ce poate amenința democrația europeană, și să se asigure că în Europa 

există spațiu pentru refugiații cibernetici sau victimele exilului cibernetic. 

Elina Valtonen salută faptul că multe aspecte importante au fost deja abordate și informează că lucrările 

vor continua în ianuarie, în conformitate cu cei trei piloni identificați.  

4. Închiderea ședinței de către prezidiu 

Riina Sikkut încheie ședința salutând diferitele perspective oferite de membri. Ea subliniază necesitatea 

unor norme clare la nivelul UE pentru a se garanta că drepturile cetățenilor sunt protejate și că se pune 

accentul pe o abordare centrată pe om. O altă componentă importantă este disponibilitatea unei 

infrastructuri sigure pentru a se asigura că toată lumea are acces la informații și servicii digitale. Volumul 

de informații și de date disponibile necesită norme clare privind protecția datelor și a vieții private. 

Combaterea dezinformării prin furnizarea de informații de încredere și verificate devine din ce în ce mai 

importantă. Pentru ca oricine să poată beneficia de lumea digitală, este necesar să se evite decalajul digital 

și să se asigure educația și competențele care să le permită tuturor să participe, inclusiv prin intermediul 

tehnologiei lingvistice. Atât în cadrul platformei digitale multilingve, cât și în timpul reuniunii grupului de 

lucru, sunt prezentate diferite modalități de a permite participarea, de a face schimb de opinii și de a reuni 

cetățenii, funcționarii și sectoarele prin intermediul forumurilor, platformelor și portalurilor. Și, în cele din 

urmă, pentru a ne proteja societatea, avem nevoie de suveranitatea digitală a UE. 
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În ceea ce privește procesul, președinta a încurajat Secretariatul comun să le furnizeze cetățenilor din 

cadrul grupurilor de experți informații cu privire la reglementările existente sau planificate la nivelul UE. 

Ea a anunțat, de asemenea, că procesul-verbal sumar și ordinea de zi a reuniunii vor fi disponibile în timp 

util. Următoarea reuniune va avea loc în ianuarie. 

ANEXĂ: Lista membrilor Grupului de lucru pentru transformarea digitală  
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ANEXĂ: Lista membrilor Grupului de lucru pentru transformarea digitală  

Președintă

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

Titlul Prenume Nume Component/ă 

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 Reprezentantă locală/regională 

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 

naționali 

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 

naționali 

Dna Sandra PEREIRA Parlamentul European 

Dl  Iulian-Vasile POPESCU Consiliu 

Dl Carles 
PUIGDEMONT I 
CASAMAJÓ 

Parlamentul European 
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Dna Lucia  PUTTRICH Parlamentele naționale 

Dna Jessika  ROSWALL Parlamentele naționale 

Dl  Lukas  SAVICKAS Parlamentele naționale 

Prof. Paola SEVERINO 
Grupurile/evenimentele cetățenilor 

naționali 

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 

 


