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SKRÓCONY PROTOKÓŁ 

Grupa robocza ds. transformacji cyfrowej. Przewodniczy jej Riina Sikkut, parlamenty narodowe 

(Estonia) 

Piątek 17 grudnia 2021 r. w godz. 11.00–13.00 

1. Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącą 

Było to drugie posiedzenie grupy roboczej ds. transformacji cyfrowej. Odbyło się w trybie zdalnym. 

Przewodnicząca Riina Sikkut powitała członków grupy wraz z Eliną Valtonen (parlamenty narodowe / 

Finlandia), która w przyszłym roku przejmie funkcję przewodniczącej. Odnosząc się do skróconego 

protokołu z ostatniego posiedzenia, przewodnicząca zwróciła uwagę, że grupa określiła już szereg 

kluczowych kwestii istotnych dla transformacji cyfrowej na szczeblu europejskim w celu stworzenia 

etycznego, bezpiecznego i przejrzystego społeczeństwa cyfrowego opartego na podejściu 

ukierunkowanym na człowieka. Podkreśliła potrzebę osiągnięcia wymiernych rezultatów i wezwała grupę 

do przyjęcia ambitnego podejścia. Ponadto wyjaśniła, że ze względu na przełożenie trzeciej sesji 

pierwszego panelu zalecenia panelu nie są jeszcze dostępne, ale obywatele zdadzą sprawozdanie ze 

swoich dyskusji, a wkład platformy jest dostępny. Biorąc pod uwagę dużą liczbę pomysłów i zakres tematu, 

przewodnicząca zaproponowała, aby dyskusje koncentrowały się na trzech filarach: „ochrona naszych 

społeczeństw”, „wzmacnianie pozycji obywateli” i „wzmacnianie gospodarki” oraz aby na bieżącym 

posiedzeniu skupić się na pierwszym z nich. Obejmie to suwerenność cyfrową i etyczną, cyberzagrożenia 

i ochronę danych, prawa cyfrowe i włączenie społeczne oraz zanieczyszczenie, zrównoważony rozwój i 

trwałość. Riina Sikkut odniosła się również do otrzymanych pisemnych uwag i zachęciła członków, by 

wykorzystali grupę roboczą i sesję plenarną konferencji do przedstawiania swoich pomysłów również 

ustnie, tak aby można je było wykorzystać w tym procedowaniu. 

2. Sprawozdanie obywateli uczestniczących w pierwszym europejskim panelu obywatelskim na 

temat aktualnego stanu prowadzonych przez nich dyskusji  

Przedstawiciel pierwszego panelu przedstawił dotychczasowe dyskusje i zwrócił uwagę na szereg 

poruszonych kluczowych kwestii. Dotyczyły one m.in. sposobów zapobiegania ewentualnemu 

przeniesieniu tzw. inteligentnej pracy poza UE oraz uregulowania nowych form pracy wynikających z 

cyfryzacji. Podkreślono potrzebę zajęcia się wpływem nowych technologii na środowisko oraz 

zanieczyszczeniem cyfrowym. Kolejną priorytetową sprawą była edukacja, zwłaszcza jeśli chodzi o pomoc 

młodym ludziom w poruszaniu się w świecie cyfrowym. Głos zabrali również inni obywatele, podkreślając 

potrzebę podejścia skoncentrowanego na człowieku, obejmującego umiejętności cyfrowe dla wszystkich. 

Podniesiono również kwestię zapotrzebowania na infrastrukturę cyfrową, na przykład w odniesieniu do 

stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Panel omawiał również kwestie związane ze zdrowiem 
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cyfrowym, z cyberbezpieczeństwem, ochroną danych i suwerennością UE (na przykład w odniesieniu do 

półprzewodników). 

Krajowy przedstawiciel obywateli poinformował o dyskusjach w irlandzkich panelach, które w dużej 

mierze odzwierciedlały kwestie omawiane w ramach panelu europejskiego. Tematy poruszane w tych 

dyskusjach dotyczyły wspierania współpracy sektora publicznego i prywatnego, przeciwdziałania 

dezinformacji i znaczenia roli UE, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu cyfryzacji na środowisko. Jako 

obszary, w których UE mogłaby współpracować, wymieniono kwestie takie jak dodanie zaświadczenia o 

szczepieniu do kart ubezpieczenia zdrowotnego, uruchomienie sieci 5G i łącza szerokopasmowego, 

autonomię i suwerenność cyfrową, cyberbezpieczeństwo oraz walkę z cyberprzestępczością, odporność i 

bezpieczeństwo danych. 

3. Dyskusja w sprawie trzeciego sprawozdania okresowego wielojęzycznej platformy cyfrowej 

W ramach tego punktu głos oddano najpierw przedstawicielom obywateli, a następnie wszystkim 

członkom w porządku alfabetycznym.  

Obywatele podkreślili potrzebę integracyjnego podejścia do cyfryzacji, które nie pozostawia nikogo w 

tyle. Uznano to za priorytet zarówno w odniesieniu do niektórych grup ludności, takich jak osoby starsze, 

jak i w odniesieniu do obszarów miejskich i wiejskich bądź regionów oddalonych. W tym kontekście 

przedstawiane były pomysły, które obejmowały rodzaj „usług cyfrowych” na potrzeby wsparcia. 

Obywatele zaapelowali również o uproszczone podejście do ochrony danych (usunięcie długich 

powiadomień o korzystaniu z plików cookie) i podkreślili znaczenie edukacji, wskazując na potrzebę 

podnoszenia świadomości konsumentów na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą świat cybernetyczny. 

Ponadto zwrócono uwagę na to, że nadal istnieje potrzeba zwiększenia świadomości w panelu na temat 

istniejącego i planowanego prawodawstwa UE.  

W późniejszych dyskusjach członkowie grupy roboczej poruszyli szereg kwestii, często w celu wzmocnienia 

lub powtórzenia kwestii poruszonych już przez obywateli. Kilku członków podkreśliło znaczenie 

wysłuchania pomysłów i opinii obywateli oraz powiązania ich z informacjami na temat istniejącego lub 

przyszłego prawodawstwa UE. 

Podkreślono znaczenie suwerenności cyfrowej UE i zapobiegania zagrożeniom dla demokracji 

stwarzanym przez cyfryzację, na przykład w wyniku dezinformacji, a także konieczność zapewnienia 

poszanowania i ochrony europejskich wartości i zasad demokratycznych w epoce cyfrowej. Przedstawiono 

pomysł stworzenia nowej platformy medialnej, aby zapewnić powszechną dostępność wysokiej jakości 

treści medialnych  

Badania naukowe i innowacje uznano za ważne elementy w takich dziedzinach jak sztuczna inteligencja, 

mikro- i nanotechnologie, nowe materiały lub biotechnologia.  

Niektórzy członkowie odnieśli się do wymiaru globalnego i zaapelowali o geopolityczną obecność UE w 

świecie cyfrowym i wezwali UE do przyjęcia roli ustanawiania światowych standardów. Podkreślono 

również potrzebę zapewnienia poszanowania praw człowieka w łańcuchach dostaw konsumentów.  

Powracającym tematem w wypowiedziach była potrzeba edukacji i promowania umiejętności cyfrowych, 

czy to w celu zapewnienia dostępności wykwalifikowanego personelu, przedsiębiorców i nauczycieli, czy 

też podnoszenia świadomości obywateli na temat zagrożeń, na przykład w kwestii fałszywych informacji i 
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bezpieczeństwa danych. Edukacja była wymieniana nie tylko jako zagadnienie dotyczące szkół, ale również 

w kontekście uczenia się przez całe życie. 

Potrzeba solidnej infrastruktury cyfrowej była postrzegana przez wiele osób jako kwestia o zasadniczym 

znaczeniu, podobnie jak dostęp do szybkiego internetu na obszarach wiejskich i oddalonych oraz 

zapewnienie utrzymania infrastruktury przepływu danych łączącej regiony najbardziej oddalone. Uznano 

to również za ważny element wzmacniania konkurencyjności MŚP i niwelowania przepaści cyfrowej. 

Wielu członków podkreśliło potrzebę cyfryzacji sprzyjającej włączeniu społecznemu, która nikogo nie 

pozostawia w tyle, pozwala uniknąć przepaści cyfrowej i jest ukierunkowana na człowieka. Jako narzędzie 

promowania dostępu do technologii, w tym na mniejszych rynkach, oraz ułatwiania dostępu do informacji 

w całej Europie zaproponowano technologię językową i unijne ramy zwalczania wykluczenia językowego. 

Podkreślono również potrzebę ochrony pracowników i praw socjalnych w zmieniającym się cyfrowym 

środowisku pracy.  

Podniesiono też kwestie zrównoważonego rozwoju oraz walki z zanieczyszczeniem cyfrowym i cyfrowym 

śladem węglowym.   

Członkowie mówili również o dostępie do danych i jednolitym rynku cyfrowym, zauważając, że MŚP 

powinny mieć sprawiedliwy i równy dostęp do danych, a także mieć możliwość bezpłatnego korzystania z 

transgranicznych przepływów danych i interoperacyjności w oparciu o wspólne normy i zasady. 

Zasugerowano wykazanie korzyści płynących z cyfryzacji poprzez praktyczne zastosowania, takie jak 

elektroniczna identyfikacja. Wspomniano o zasadzie „najpierw cyfry” i podkreślono znaczenie otwartych 

danych. 

Kilku członków zwróciło uwagę na zagrożenia związane z cyfryzacją, które ich zdaniem wymagają 

przepisów na szczeblu UE, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności i praw cyfrowych. Podkreślono 

potrzebę zapewnienia, aby człowiek miał zawsze ostatnie słowo przy korzystaniu ze sztucznej inteligencji. 

Ostrzeżono przed stosowaniem rozpoznawania biometrycznego w przestrzeni publicznej lub prywatnej, 

chyba że jest to absolutnie konieczne. W tym kontekście jeden z członków zauważył, że należy również 

ustalić ograniczenia i zapewnić możliwość pociągnięcia władz publicznych do odpowiedzialności za 

korzystanie z oprogramowania szpiegowskiego, które mogłoby zagrozić demokracji europejskiej, oraz że 

w Europie powinna istnieć przestrzeń do przyjmowania uchodźców i wygnańców cybernetycznych. 

Elina Valtonen z zadowoleniem przyjęła fakt, że zostało już poruszonych wiele ważnych kwestii i 

stwierdziła, że prace będą kontynuowane w styczniu w oparciu o trzy wcześniej określone filary.  

4. Zamknięcie posiedzenia przez przewodniczącą 

Riina Sikkut zamknęła posiedzenie, przyjmując z zadowoleniem różne perspektywy przedstawione przez 

członków. Podkreśliła, że potrzebne są jasne przepisy na szczeblu UE, aby zapewnić ochronę praw 

obywateli i przyjęcie podejścia ukierunkowanego na człowieka. Ponadto należy stworzyć bezpieczną 

infrastrukturę, aby zapewnić wszystkim dostęp do informacji i usług cyfrowych. Ze względu na dużą ilość 

dostępnych informacji i danych potrzebne są jasne przepisy dotyczące ochrony danych i prywatności. 

Przeciwdziałanie dezinformacji poprzez dostarczanie wiarygodnych i sprawdzonych informacji staje się 

coraz ważniejsze. Aby zapewnić wszystkim możliwość czerpania korzyści z cyfryzacji, należy unikać 

powstawania przepaści cyfrowej oraz promować edukację i umiejętności niezbędne do pełnego 

uczestnictwa w społeczeństwie cyfrowym, w tym za pomocą technologii językowych. Zarówno na 
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wielojęzycznej platformie cyfrowej, jak i podczas posiedzenia grupy roboczej wspomniano o różnych 

sposobach umożliwienia uczestnictwa, wymiany poglądów i zbliżenia obywateli, urzędników i sektorów 

za pośrednictwem forów, platform i portali. Ponadto UE musi posiadać suwerenność cyfrową, aby chronić 

swoje społeczeństwo. 

Jeżeli chodzi o kwestie proceduralne, przewodnicząca zachęciła wspólny sekretariat do przekazywania 

panelom obywatelskim informacji na temat istniejącego lub planowanego prawodawstwa UE. 

Zapowiedziała również, że skrócony protokół i porządek obrad posiedzenia zostaną udostępnione w 

bardziej terminowy sposób. Następne posiedzenie odbędzie się w styczniu. 

ZAŁĄCZNIK: Lista członków grupy roboczej ds. transformacji cyfrowej  
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ZAŁĄCZNIK: Lista członków grupy roboczej ds. transformacji cyfrowej  

Przewodnicząc

a:  

Riina SIKKUT (Elina VALTONEN od 1.1.2022 

r.) 
(Parlamenty narodowe) 

Tytuł Imię Nazwisko Komponent 

p.  Thomas BYRNE Rada 

p. Dita CHARANZOVÁ Parlament Europejski 

p. Josianne CUTAJAR Parlament Europejski 

p.  Claudia DÖRR-VOSS Rada 

p.  Jelena  DRENJANIN Komitet Regionów 

p. Yordanka   FANDAKOVA Przedstawiciele lokalni/regionalni 

p. Vasco FERNANDES  Europejskie panele obywatelskie 

p. Radosław  FOGIEL Parlamenty narodowe 

p. Antje  GERSTEIN  Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

p. Marietta  GIANNAKOU Parlamenty narodowe 

p. Antonio GIARDINA  Europejskie panele obywatelskie 

p. Marketa GREGOROVA Parlament Europejski 

p. Filip HOFMAN  Europejskie panele obywatelskie 

p. Eva Maria  HOLZLEITNER Parlamenty narodowe 

p. Assita KANKO Parlament Europejski 

p. Othmar KARAS Parlament Europejski 

p. Miapetra KUMPULA-NATRI Parlament Europejski 

p. Constance  LE GRIP Parlamenty narodowe 

p. Eva-Maria LIIMETS Rada 

p. Morten LØKKEGAARD Parlament Europejski 

p. Gisele Marguerite MAGNERY  Europejskie panele obywatelskie 

p. Jánosné MASEVSZKI  Europejskie panele obywatelskie 

p. Eva MAYDELL Parlament Europejski 

p. Paulo  MONIZ Parlamenty narodowe 

p. Noelle O’CONNELL 
Krajowe panele/wydarzenia 

obywatelskie 

p.  Sirpa PAATERO Rada 

p. Stefano  PALMIERI  Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

p. Chrisis  PANTELIDES Parlamenty narodowe 

p. Alessandro PANZA Parlament Europejski 

p. Gergana PASSY 
Krajowe panele/wydarzenia 

obywatelskie 

p. Sandra PEREIRA Parlament Europejski 

p.  Iulian-Vasile POPESCU Rada 

p. Carles 
PUIGDEMONT I 
CASAMAJÓ 

Parlament Europejski 

p. Lucia  PUTTRICH Parlamenty narodowe 
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p. Jessika  ROSWALL Parlamenty narodowe 

p.  Lukas  SAVICKAS Parlamenty narodowe 

prof. Paola SEVERINO 
Krajowe panele/wydarzenia 

obywatelskie 

p. Riina SIKKUT Parlamenty narodowe 

p. Radosław SIKORSKI Parlament Europejski 

p. Vita Anda  TĒRAUDA Parlamenty narodowe 

p.  Jean-Louis THILL Rada 

p. Rocío TOVIO DIAZ  Europejskie panele obywatelskie 

p. Elina  VALTONEN Parlamenty narodowe 

p. Mirja VEHKAPERA  Komitet Regionów 

p. Margrethe VESTAGER Komisja Europejska 

p. Veronique WILLEMS Partnerzy społeczni 

 


