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ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV 

Digitális transzformációval foglalkozó munkacsoport, elnök: Riina Sikkut, nemzeti parlamentek 

(Észtország) 

2021. december 17., péntek, 11.00–13.00 

1. Az elnök megnyitja az ülést 

Ez a digitális transzformációval foglalkozó munkacsoport második ülése. Az ülésre online formában kerül 

sor. Riina Sikkut elnök az elnökséget a jövő évben átvevő Elina Valtonennel (nemzeti parlamentek, 

Finnország) együtt üdvözli a tagokat. A legutóbbi ülés összefoglalójára hivatkozva Riina Sikkut 

hangsúlyozza, hogy a munkacsoport már több olyan kulcsfontosságú témát azonosított, amelyek fontosak 

a digitális transzformáció emberközpontú megközelítésen alapuló európai útja szempontjából, amelynek 

célja etikus, biztonságos és átlátható digitális társadalom kiépítése. Hangsúlyozza, hogy kézzelfogható 

eredményeket kell felmutatni, és felkéri a munkacsoportot, hogy alkalmazzon ambiciózus megközelítést. 

Riina Sikkut tájékoztatást ad arról, hogy az 1. vitacsoport harmadik ülésszakának elhalasztása miatt a 

vitacsoport ajánlásai még nem állnak rendelkezésre, de a polgárok beszámolnak vitáikról, és hogy a 

platform észrevételei rendelkezésre állnak. Tekintettel az elképzelések nagy számára és a téma átfogó 

voltára, Riina Sikkut javasolja, hogy a vitákat egyelőre három pillér köré szervezzék: „Társadalmunk 

védelme”, „Az emberek szerepvállalásának növelése” és „A gazdaság megerősítése”, és ezen az ülésen 

összpontosítsanak az első pillérre. Ez a következő témákat foglalná magában: digitális szuverenitás és 

etika; kiberfenyegetések és adatvédelem; digitális jogok és társadalmi befogadás; szennyezés, 

fenntarthatóság és tartósság. Riina Sikkut emellett utal a beérkezett írásbeli hozzászólásokra is, és felkéri 

a tagokat, hogy a munkacsoportot és a konferencia plenáris ülését használják fel arra, hogy 

elképzeléseiket szóbeli formában is előterjesszék, hogy azokat felhasználhassák a folyamat során. 

2. Az 1. európai polgári vitacsoport szóvivői beszámolnak megbeszéléseik jelenlegi állásáról  

Az 1. európai polgári vitacsoport képviselője beszámol az eddigi megbeszélésekről, és kiemel több 

felmerült kulcsfontosságú témát. Ezek közé tartozik az „intelligens munkahelyek” Unión kívülre történő 

esetleges áthelyezésének megakadályozása, valamint a digitalizációból eredő új munkavégzési formák 

szabályozása. Hangsúlyozza, hogy foglalkozni kell az új technológiák és a digitális szennyezés környezeti 

hatásaival. Az oktatás is kiemelt fontosságú, különösen a fiatalok digitális világban való eligazodásának 

segítése érdekében. Más polgárok is szót kérnek, hangsúlyozva, hogy emberközpontú megközelítésre van 

szükség, amely mindenki számára biztosítja a digitális jártasságot. Felvetik a digitális infrastruktúra 

szükségességét is, például az elektromos járművek töltőállomásai esetében. A vitacsoport vitát folytat a 

digitális egészségüggyel, a kiberbiztonsággal, az adatvédelemmel és az uniós szuverenitással (pl. 

félvezetők) kapcsolatos kérdésekről is. 
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Az egyik nemzeti polgári vitacsoport képviselője beszámol az ír vitacsoportokban folytatott vitákról, 

amelyek nagyrészt tükrözték az európai vitacsoportban felvetett kérdéseket. Az ott felmerült témák 

között szerepelt a köz- és a magánszektor együttműködésének támogatása, a dezinformáció leküzdése és 

az EU erőteljes szerepe, különös tekintettel a digitalizáció környezeti hatásaira. Az uniós együttműködés 

területeiként felvetett elképzelések között szerepelt például az oltási igazolvány beépítése az 

egészségbiztosítási kártyákba, az 5G és a széles sávú összeköttetések kiépítése, a digitális autonómia és 

szuverenitás, a kiberbiztonság, valamint a kiberbűnözés elleni küzdelem, a reziliencia és az adatbiztonság. 

3. A résztvevők megvitatják a többnyelvű digitális platformra érkezett észrevételekről készült harmadik 

időközi jelentést 

E napirendi pontnál előbb a polgárok képviselői kapnak szót, ezt követően minden tag szót kap (betűrend 

szerinti sorrendben).  

A polgárok hangsúlyozzák a digitalizáció inkluzív megközelítésének szükségességét, hogy senki ne 

maradjon ki. Ezt prioritásnak tekintik a lakosság egyes csoportjai – például az idősek – és a városi és vidéki 

területek, illetve a távoli régiók szempontjából egyaránt. E vonatkozásban felmerül többek között egyfajta 

„digitális szolgáltatás” elképzelése is, amely támogatás nyújtását célozza. A polgárok emellett 

szorgalmazzák az adatvédelem egyszerűsített megközelítését (a sütik használatáról szóló hosszú 

közlemények megszüntetése), és kiemelik az oktatás fontosságát, hangsúlyozva a fogyasztói tudatosság 

növelésének szükségességét a kibervilág kockázataival kapcsolatban. Hangsúlyozzák annak 

szükségességét is, hogy a vitacsoporton belül még jobban tisztában legyenek azzal, hogy európai szinten 

mi került már bevezetésre, illetve mi áll előkészítés alatt.  

Az ezt követő viták során a munkacsoport tagjai kérdések széles körét vetik fel, amelyek közül sokan 

megerősítik és megismétlik a polgárok által felvetett érveket. Több tag hangsúlyozza annak fontosságát, 

hogy a polgárok elképzelései és véleménye meghallgatásra találjanak, és hogy az elképzeléseket össze kell 

kapcsolni a meglévő vagy jövőbeli uniós szintű szabályozással kapcsolatos információkkal. 

Hangsúlyozzák az EU digitális szuverenitásának és a digitalizációból eredő, demokráciát fenyegető 

kockázatok – például a félretájékoztatás – elkerülésének fontosságát, valamint azt, hogy biztosítani kell az 

európai értékek és a demokratikus elvek tiszteletben tartását és védelmét a digitális korban. Felmerül egy, 

a minőségi médiatartalmak széles körű elérhetőségét biztosító új médiaplatform létrehozásának 

gondolata. 

A vitacsoport fontos elemnek tekinti a kutatást és az innovációt, például a mesterséges intelligencia, a 

mikro- és nanotechnológia, az új anyagok, illetve a biotechnológia területén.  

A globális dimenzió vonatkozásában néhány tag szorgalmazza az EU geopolitikai jelenlétét a digitális 

világban, valamint azt, hogy az EU legyen globális normaalkotó. Hasonlóképpen felmerül az a kérdés is, 

hogy tiszteletben kell tartani az emberi jogokat a fogyasztói ellátási láncokban.  

A felszólalások egyik visszatérő témája az oktatás és a digitális készségek előmozdítása, legyen szó akár 

szakképzett személyzet, vállalkozók és oktatók rendelkezésre állásának biztosításáról, akár a polgárok 

kockázattudatosságának növeléséről, például az álhírek és az adatbiztonság kezeléséről. Az oktatás 

kérdését az iskolákkal kapcsolatban és az egész életen át tartó tanulás összefüggésében is felvetik. 
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A szilárd digitális infrastruktúra – ezen belül a vidéki és távoli térségekben a nagy sebességű 

internetkapcsolathoz való hozzáférés, valamint a legkülső régiókat összekötő adatsztrádák fenntartásának 

biztosítása – szükségességét sokan kulcsfontosságú kérdésnek tekintik. Ez a kkv-k versenyképességének 

és a digitális szakadék kezelése szempontjából is fontos elem. 

Számos tag hangsúlyozza, hogy inkluzív digitalizációra van szükség, amely senkit sem hagy hátra, elkerüli 

a digitális szakadék kialakulását, és az emberi oldalra összpontosít. Javasolják, hogy a technológiához való 

hozzáférés kisebb piacokon történő előmozdítása és az információk Európa-szerte való hozzáférhetőbbé 

tétele céljából használják fel a nyelvi technológia, valamint a nyelvi kirekesztés megszüntetésére irányuló 

uniós keret eszközét. Ismételten hangsúlyozzák továbbá, hogy a változó digitális munkakörnyezetben meg 

kell védeni a munkavállalókat és a szociális jogokat.  

Felmerül a fenntarthatóság, valamint a digitális szennyezés és a digitális szénlábnyom kezelésének 

kérdése.  

Emellett a tagok felvetik az adatokhoz való hozzáférés és a digitális egységes piac témáját is, utalva arra, 

hogy a kkv-k számára közös szabványok és elvek alapján igazságos és egyenlő hozzáférést kell biztosítani 

az adatokhoz, ideértve az adatok határokon átnyúló szabad áramlását és az interoperabilitást is. 

Javaslatok hangzanak el a digitalizáció előnyeinek bemutatására, például az elektronikus azonosításhoz 

hasonló gyakorlati esettanulmányokon keresztül. Felvetődik az „először digitálisan” elv, valamint a nyílt 

hozzáférésű adatok fontossága. 

Néhány tag felhívja a figyelmet a digitalizáció kockázataira, amelyek uniós szintű jogalkotást tesznek 

szükségessé a magánélet és a digitális jogok hatékony védelme érdekében. A mesterséges intelligenciával 

kapcsolatban hangsúlyozzák annak szükségességét, hogy mindig az ember hozza meg az utolsó döntést. 

Olyan felszólalások is elhangzanak, amelyek ellenzik a biometrikus azonosítást a köz- vagy 

magánterületeken, kivéve, ha arra feltétlenül szükség van. Ebben az összefüggésben egy tag úgy véli, hogy 

meg kell húzni a határokat, és biztosítani kell az elszámoltathatóságot az európai demokráciát 

veszélyeztetni képes kémprogramok hatóságok általi használata tekintetében, és gondoskodni kell arról, 

hogy Európában legyen hely a kibermenekültek/-száműzöttek számára. 

Elina Valtonen üdvözli, hogy számos fontos kérdés már felmerült, és tájékoztat arról, hogy a munka 

januárban folytatódik majd a három meghatározott pillér mentén.  

4. Az elnök lezárja az ülést 

Riina Sikkut lezárja az ülést, üdvözölve a tagok részéről elhangzott különböző szempontokat. 

Hangsúlyozza, hogy egyértelmű, uniós szintű szabályokra van szükség annak érdekében, hogy 

érvényesüljön a polgárok jogainak védelme, és felülkerekedjen az emberközpontú megközelítés. Emellett 

fontos elem a biztonságos infrastruktúra rendelkezésre állása annak biztosítása érdekében, hogy 

mindenki hozzáférjen az információkhoz és a digitális szolgáltatásokhoz. A rendelkezésre álló információk 

és adatok mennyisége egyértelmű szabályokat követel meg az adatok és a magánélet védelme 

tekintetében. Egyre fontosabbá válik a megbízható, tényeken alapuló információk biztosításán alapuló 

fellépés a dezinformációval szemben. Annak érdekében, hogy mindenki élvezhesse a digitális világ 

előnyeit, el kell kerülni a digitális szakadék kialakulását, és gondoskodni kell olyan oktatásról és 

készségekről, amelyek mindenki számára lehetővé teszik a részvételt, többek között a nyelvi technológia 

révén. A többnyelvű digitális platformon és a munkacsoport ülésén felvázolásra kerültek olyan különböző 



 
 

4 
 

módszerek, amelyek lehetővé teszik a részvételt, a vélemények megosztását és a polgárok, tisztviselők és 

ágazatok összekapcsolását fórumok, platformok és portálok révén. Végül pedig társadalmunk védelme 

érdekében szükségünk van az EU digitális szuverenitására. 

Ami az eljárási szempontokat illeti, az elnök arra ösztönzi a közös titkárságot, hogy adjon tájékoztatást a 

vitacsoportokban részt vevő polgároknak a hatályos vagy tervezett uniós szintű szabályokról. Bejelenti 

továbbá, hogy az ülés összefoglaló jegyzőkönyve és napirendje hamarabb rendelkezésre fog állni. A 

következő ülésre januárban kerül sor. 

MELLÉKLET: A digitális transzformációval foglalkozó munkacsoport tagjainak jegyzéke  
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