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SÚHRNNÝ ZÁZNAM 

Pracovná skupina pre digitálnu transformáciu, ktorej predsedá Riina Sikkut, národné parlamenty 

(Estónsko) 

Piatok 17. decembra 2021 od 11.00 do 13.00 h 

1. Otvorenie – predsedníčka 

Toto bola druhá schôdza pracovnej skupiny pre digitálnu transformáciu. Schôdza sa konala online. 

Predsedníčka Riina Sikkut privítala členov spolu s Elinou Valtonenovou (národné parlamenty/Fínsko), 

ktorá prevezme predsedníctvo na budúci rok. Riina Sikkut v súvislosti so súhrnným záznamom z poslednej 

schôdze zdôraznila, že skupina už určila niekoľko kľúčových tém, ktoré sú relevantné v súvislosti 

s európskym spôsobom digitálnej transformácie v záujme budovania etickej, bezpečnej a transparentnej 

digitálnej spoločnosti na základe prístupu zameraného na človeka. Zdôraznila potrebu predložiť 

hmatateľné výsledky a vyzvala skupinu, aby zaujala ambiciózny prístup. Riina Sikkut informovala, že 

odporúčania panelu 1 nie sú zatiaľ k dispozícii z dôvodu odloženia jeho tretieho zasadnutia, občania však 

budú informovať o svojich diskusiách a k dispozícii sú príspevky z platformy. Vzhľadom na veľké množstvo 

myšlienok a rozsiahlu problematiku Riina Sikkut navrhla, aby štruktúra diskusií bola zatiaľ založená na 

troch pilieroch: Ochrana našej spoločnosti, Posilnenie postavenia ľudí a Posilnenie hospodárstva a aby sa 

diskusie na tejto schôdzi zamerali na prvý pilier. Predmetom diskusií by bola digitálna suverenita a etika; 

kybernetické hrozby a ochrana údajov; digitálne práva a začlenenie; znečistenie, udržateľnosť a 

trvanlivosť. Riina Sikkut poukázala tiež na prijaté písomné príspevky a vyzvala členov, aby využili pracovnú 

skupinu a samotné plenárne zasadnutie konferencie a predkladali nápady ústne, aby sa mohli počas 

procesu využiť. 

2. Správa občanov z európskej panelovej diskusie občanov 1 o stave ich diskusií  

Zástupca panelu 1 informoval o doterajších diskusiách a zdôraznil niekoľko nastolených kľúčových tém, 

ako je napríklad zabránenie možnému premiestneniu „inteligentnej organizácie práce“ mimo EÚ a 

regulácia nových foriem práce vyplývajúcich z digitalizácie. Zdôraznila sa potreba riešiť vplyv nových 

technológií a digitálneho znečistenia na životné prostredie. Ďalšou prioritou bolo vzdelávanie, najmä s 

cieľom pomôcť mladým ľuďom orientovať sa v digitálnom svete. Zapojili sa aj ďalší občania, ktorí zdôraznili 

potrebu prístupu zameraného na človeka a zároveň digitálnej gramotnosti pre všetkých. Spomenula sa aj 

potreba digitálnej infraštruktúry, napríklad v súvislosti s nabíjacími stanicami pre elektrické vozidlá. Počas 

panelovej diskusie sa hovorilo aj o otázkach súvisiacich s digitálnym zdravím, kybernetickou 

bezpečnosťou, ochranou údajov a suverenitou EÚ (napr. polovodičov). 

Národný zástupca občanov informoval o diskusiách írskeho panela, v ktorých do veľkej miery zazneli body 

z európskeho panelu. Témy nastolené v týchto diskusiách sa týkali podpory spolupráce verejného a 
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súkromného sektora, boja proti dezinformáciám a silnej úlohy EÚ so zameraním na vplyvy digitalizácie na 

životné prostredie. Medzi návrhmi, v ktorých oblastiach by mala EÚ spolupracovať, bolo napríklad pridanie 

očkovacieho preukazu k preukazom zdravotného poistenia, zavedenie 5G a širokopásmového pripojenia, 

digitálna autonómia a suverenita, kybernetická bezpečnosť a boj proti počítačovej kriminalite, odolnosť a 

bezpečnosť údajov. 

3. Diskusia o tretej predbežnej správe z mnohojazyčnej digitálnej platformy 

Ako prví dostali v rámci tohto bodu slovo zástupcovia občanov a následne mohli vystúpiť všetci členovia v 

abecednom poradí.  

Občania zdôraznili potrebu inkluzívneho prístupu k digitalizácii, pričom sa na nikoho nezabudne. To sa 

považovalo za prioritu z hľadiska určitých skupín obyvateľstva, ako sú starší ľudia, ale aj medzi mestskými 

a vidieckymi oblasťami alebo vo vzťahu k vzdialeným regiónom. Medzi nápadmi predloženými v tejto 

súvislosti bol určitý druh „digitálnej služby“ na poskytovanie podpory. Občania tiež vyslovili požiadavku 

zjednodušeného prístupu k ochrane údajov (odstránenie dlhých oznámení o používaní súborov cookie) a 

zdôraznili význam vzdelávania, pričom poukázali na potrebu zvýšiť informovanosť spotrebiteľov o rizikách 

kybernetického sveta. Zdôraznilo sa tiež, že ešte treba zlepšiť informovanosť panelu o tom, čo už existuje 

alebo čo sa pripravuje na európskej úrovni.  

V nasledujúcich diskusiách členovia pracovnej skupiny nastolili celý rad otázok, pričom mnohí z nich 

podporili a zopakovali body, ktoré už uviedli občania. Viacerí poslanci zdôraznili, že je dôležité vypočuť si 

nápady a názory občanov a potrebné prepojiť nápady s informáciami o existujúcej alebo budúcej regulácii 

na úrovni EÚ. 

Zdôraznil sa význam digitálnej suverenity EÚ a predchádzania rizikám, ktorým môže byť vystavená 

demokracia v dôsledku digitalizácie, napríklad prostredníctvom dezinformácií, ako aj potreba zabezpečiť, 

aby sa v digitálnom veku uplatňovali a chránili európske hodnoty a demokratické zásady. Zaznel návrh 

vytvoriť novú mediálnu platformu, ktorá by zabezpečila širokú dostupnosť kvalitného mediálneho obsahu. 

Medzi dôležitými prvkami bol uvedený výskum a inovácie, napríklad v súvislosti s umelou inteligenciou, 

mikrotechnológiami a nanotechnológiami, novými materiálmi či biotechnológiou.  

Pokiaľ ide o globálny rozmer, niektorí členovia vyzvali na geopolitickú prítomnosť EÚ v digitálnom svete a 

na to, aby sa EÚ stala globálnym normotvorcom. Rovnako sa spomenula potreba zabezpečiť dodržiavanie 

ľudských práv v spotrebiteľských dodávateľských reťazcoch.  

Vo vystúpeniach opakovane zaznela potreba vzdelávania a podpory digitálnych zručností, či už s cieľom 

zabezpečiť dostupnosť kvalifikovaných pracovníkov, podnikateľov a pedagógov, alebo zvýšiť 

informovanosť občanov o rizikách, napríklad s cieľom riešiť falošné správy a bezpečnosť údajov. 

Vzdelávanie bolo nastolené ako problematika škôl, ale aj v kontexte celoživotného vzdelávania. 

Podľa mnohých je jedným z kľúčových bodov potreba spoľahlivej digitálnej infraštruktúry vrátane 

prístupu k vysokorýchlostnému internetovému pripojeniu vo vidieckych a odľahlých oblastiach a 

zabezpečenia prevádzky systémov dátových spojení prepájajúcich najvzdialenejšie regióny. Táto 

skutočnosť bola označená aj za dôležitý prvok pri zabezpečovaní konkurencieschopnosti MSP a riešení 

digitálnej priepasti. 
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Mnohí členovia zdôraznili, že je potrebná inkluzívna digitalizácia, pri ktorej sa na nikoho nezabudne, 

zabráni vzniku digitálnej priepasti a dôraz sa bude klásť na ľudí. Jazykové technológie a rámec EÚ na 

riešenie jazykového vylúčenia boli uvedené ako prostriedok na podporu prístupu k technológiám aj na 

menších trhoch a na zlepšenie dostupnosti informácií v celej Európe. Opätovne sa zdôraznila aj potreba 

chrániť pracovníkov a sociálne práva v meniacom sa digitálnom pracovnom prostredí.  

Hovorilo sa o udržateľnosti a riešení digitálneho znečistenia a digitálnej uhlíkovej stopy.  

Členovia spomenuli aj prístup k údajom a jednotný digitálny trh, pričom poukázali na to, že MSP musia 

mať spravodlivý a rovnaký prístup k údajom vrátane voľného cezhraničného pohybu údajov a 

interoperability, a to na základe spoločných noriem a zásad. Boli predložené návrhy, ako preukázať prínosy 

digitalizácie na prípadoch praktického použitia, ako je napríklad elektronická identifikácia. Uviedla sa 

zásada „prednostné využívanie digitálnych služieb“, ako aj význam otvorených údajov. 

Niektorí členovia upozornili na riziká digitalizácie, ktoré si vyžadujú právne predpisy na úrovni EÚ v záujme 

účinnej ochrany súkromia a digitálnych práv. V súvislosti s umelou inteligenciou sa zdôraznilo, že je 

potrebné, aby mal pri rozhodovaní posledné slovo vždy človek. Zazneli varovania pred biometrickým 

rozpoznávaním vo verejných alebo súkromných priestoroch, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné. V tejto 

súvislosti uviedol jeden člen aj potrebu stanoviť hranice a zabezpečiť, aby zodpovednosť za používanie 

spywaru niesli verejné orgány, čo môže ohroziť európsku demokraciu, a zabezpečiť, aby v Európe existoval 

priestor pre kybernetických utečencov/exulantov. 

E. Valtonen uvítala, že mnohé dôležité body už boli vznesené, a informovala, že práca bude pokračovať aj 

v januári v rámci troch určených pilierov.  

4. Záverečné slová predsedníčky 

Riina Sikkut ukončila schôdzu, pričom ocenila rôzne pohľady členov. Zdôraznila potrebu jasných pravidiel 

platných v celej EÚ s cieľom zabezpečiť, aby boli práva občanov chránené a aby prevládal prístup zameraný 

na človeka. Ďalším dôležitým prvkom je dostupnosť bezpečnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť, aby mal 

každý prístup k informáciám a digitálnym službám. Objem dostupných informácií a údajov si vyžaduje 

jasné pravidlá týkajúce sa ochrany údajov a súkromia. Boj proti dezinformáciám poskytovaním 

spoľahlivých a overených informácií nadobúda čoraz väčší význam. Na to, aby každý mohol využívať 

výhody digitálneho sveta, treba zabrániť vzniku digitálnej priepasti a zabezpečiť vzdelávanie a zručnosti, 

ktoré každému umožnia zapojiť sa, a to aj prostredníctvom jazykových technológií. Na mnohojazyčnej 

digitálnej platforme, ako aj počas schôdze pracovnej skupiny boli opísané rôzne spôsoby, ako umožniť 

účasť, vymieňať si názory a spojiť občanov, úradníkov a sektory prostredníctvom fór, platforiem a 

portálov. A napokon, na ochranu našej spoločnosti potrebujeme digitálnu suverenitu EÚ. 

Pokiaľ ide o proces, predsedníčka vyzvala spoločný sekretariát, aby občanom v paneloch poskytol 

informácie o existujúcej alebo plánovanej regulácii na úrovni EÚ. Oznámila tiež, že súhrnný záznam a 

program schôdze budú k dispozícii v kratšom čase. Nasledujúca schôdza sa uskutoční v januári. 

PRÍLOHA: Zoznam členov pracovnej skupiny pre digitálnu transformáciu  
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PRÍLOHA: Zoznam členov pracovnej skupiny pre digitálnu transformáciu  

Predsedníčk

a:  

Riina SIKKUT (Elina VALTONEN od 1. januára 

2022) 
(národné parlamenty) 

Oslovenie Meno Priezvisko Inštitúcia 

pán  Thomas BYRNE Rada 

pani Dita CHARANZOVÁ Európsky parlament 

pani Josianne CUTAJAR Európsky parlament 

pani  Claudia DÖRR-VOSS Rada 

pani  Jelena  DRENJANIN Výbor regiónov 

pani Yordanka   FANDAKOVA miestna/regionálna zástupkyňa 

pán Vasco FERNANDES  európske panelové diskusie občanov 

pán Radosław  FOGIEL národné parlamenty 

pani Antje  GERSTEIN  
Európsky hospodársky a sociálny 

výbor 

pani Marietta  GIANNAKOU národné parlamenty 

pán Antonio GIARDINA  európske panelové diskusie občanov 

pani Marketa GREGOROVA Európsky parlament 

pán Filip HOFMAN  európske panelové diskusie občanov 

pani Eva Maria  HOLZLEITNER národné parlamenty 

pani Assita KANKO Európsky parlament 

pán Othmar KARAS Európsky parlament 

pani Miapetra KUMPULA-NATRI Európsky parlament 

pani Constance  LE GRIP národné parlamenty 

pani Eva-Maria LIIMETS Rada 

pán Morten LØKKEGAARD Európsky parlament 

pani Gisele Marguerite MAGNERY  európske panelové diskusie občanov 

pani Jánosné MASEVSZKI  európske panelové diskusie občanov 

pani Eva MAYDELL Európsky parlament 

pán Paulo  MONIZ národné parlamenty 

pani Noelle O’CONNELL 
národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 

pani  Sirpa PAATERO Rada 

pán Stefano  PALMIERI  
Európsky hospodársky a sociálny 

výbor 

pán Chrisis  PANTELIDES národné parlamenty 

pán Alessandro PANZA Európsky parlament 

pani Gergana PASSY 
národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 

pani Sandra PEREIRA Európsky parlament 

pán  Iulian-Vasile POPESCU Rada 

pán Carles 
PUIGDEMONT I 
CASAMAJÓ 

Európsky parlament 
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pani Lucia  PUTTRICH národné parlamenty 

pani Jessika  ROSWALL národné parlamenty 

pán  Lukas  SAVICKAS národné parlamenty 

Prof. Paola SEVERINO 
národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 

pani Riina SIKKUT národné parlamenty 

pán Radoslaw SIKORSKI Európsky parlament 

pani Vita Anda  TĒRAUDA národné parlamenty 

pán  Jean-Louis THILL Rada 

pani Rocío TOVIO DIAZ  európske panelové diskusie občanov 

pani Elina  VALTONEN národné parlamenty 

pani Mirja VEHKAPERA  Výbor regiónov 

pani Margrethe VESTAGER Európska komisia 

pani Veronique WILLEMS sociálni partneri 

 


