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ZBIRNO POROČILO 

Delovna skupina za digitalno preobrazbo, ki ji predseduje Riina Sikkut, nacionalni parlamenti 

(Estonija) 

petek, 17. december 2021, od 11.00 do 13.00 

1. Uvodni govor predsednice 

To je bila druga seja delovne skupine za digitalno preobrazbo. Potekala je v spletni obliki. Predsedujoča 

Riina Sikkut je pozdravila člane skupaj z Elino Valtonen (iz finskega parlamenta), ki bo naslednje leto 

prevzela predsedovanje. Riina Sikkut je omenila zapisnik z zadnje seje in poudarila, da je skupina že 

opredelila več ključnih tem, pomembnih za evropski način digitalne preobrazbe, da bi vzpostavili etično, 

varno in pregledno digitalno družbo, ki bi temeljila na pristopu, v središču katerega bi bil človek. Poudarila 

je, da je treba doseči oprijemljive rezultate, in skupino pozvala, naj k zadevi pristopi ambiciozno. Sporočila 

je, da je bila tretja seja foruma 1 preložena, zato priporočila odbora še niso na voljo, da pa bodo državljani 

poročali o svojih razpravah in da so na razpolago prispevki s platforme. Ker so bile podane številne zamisli, 

tematika pa je zelo obsežna, je Riina Sikkut predlagala, naj se razprave zaenkrat strukturirajo okrog treh 

stebrov, namreč „zaščiti naše družbe“, „opolnomočenju ljudi“ in „krepitvi gospodarstva“, pri čemer se bo 

tale seja posvečala predvsem prvemu. Tako bo zajemala digitalno suverenost in etiko, kibernetske grožnje 

in varstvo podatkov, digitalne pravice in vključevanje, ter onesnaževanje, trajnostnost in trajnost. Riina 

Sikkut je prav tako omenila prejete pisne prispevke in člane pozvala, naj tudi na seji delovne skupine ter 

zasedanju konference prevzamejo besedo in predstavijo zamisli, ki bi jih bilo mogoče uporabiti v postopku. 

2. Poročilo državljanov, ki sodelujejo na evropskem državljanskem forumu 1, o poteku razprave  

Predstavnik foruma 1 je poročal o dosedanjih razpravah in izpostavil številne ključne teme. Te so zajemale 

preprečevanje morebitne selitve „pametnega dela“ iz EU in zakonsko ureditev novih oblik dela, ki so 

posledica digitalizacije. Poudaril je, da je treba obravnavati vpliv novih tehnologij in digitalnega 

onesnaževanja na okolje. Med prednostnimi področji je tudi izobraževanje, zlasti da bi mladim pomagali 

pri raziskovanju digitalnega sveta. Do besede so prišli tudi drugi državljani, ki so poudarili potrebo po 

pristopu, osredotočenem na človeka, in digitalni pismenosti za vse. Izpostavljena je bila tudi potreba po 

digitalni infrastrukturi, na primer v zvezi s polnilnimi postajami za električna vozila. Forum je razpravljal 

tudi o vprašanjih digitalnega zdravja, kibernetske varnosti, varstva podatkov in suverenosti EU (npr. v zvezi 

s polprevodniki). 

Predstavnik enega od nacionalnih parlamentov je poročal o razpravah na irskih forumih, ki so obravnavale 

precej podobne točke kot razprava na evropski ravni. Tako so na primer vključevale teme, kot so podpora 

sodelovanju javnega in zasebnega sektorja, boj proti dezinformacijam in močna vloga EU s poudarkom na 

okoljskih učinkih digitalizacije. Kot področja, na katerih bi lahko EU sodelovala, so bile predstavljene 
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zamisli, kot so dodajanje potrdila o cepljenju h karticam zdravstvenega zavarovanja, uvedba 5G in 

širokopasovne povezave, digitalna avtonomija in suverenost, kibernetska varnost ter boj proti kibernetski 

kriminaliteti, odpornost in varnost podatkov. 

3. Razprava o tretjem vmesnem poročilu z večjezične digitalne platforme 

Besedo pri tej točki so najprej dobili predstavniki državljanov, nato pa so po abecednem vrstnem redu 

govorili še vsi člani.  

Državljani so poudarili potrebo po vključujočem pristopu k digitalizaciji, pri katerem nihče ne bo 

zapostavljen. Menili so, da gre za prednostno nalogo, tako v zvezi z nekaterimi skupinami prebivalstva, na 

primer starejšimi, pa tudi med mestnimi in podeželskimi območji ali v zvezi z oddaljenimi regijami. Med 

zamislimi, ki so bile predstavljene v zvezi s tem, je bila tudi „digitalna storitev“ za podporo. Državljani so 

pozvali tudi k poenostavitvi pristopa k varstvu podatkov (ukinitev dolgih obvestil o uporabi piškotkov) in 

poudarili pomen izobraževanja, pri čemer so poudarili, da je treba potrošnike ozaveščati o tveganjih 

kibernetskega sveta. Poudarili so tudi, da mora biti forum bolje obveščen o zadevah, ki že veljajo, ali 

takšnih, ki se še pripravljajo na evropski ravni.  

V razpravah, ki so sledile, so člani delovne skupine postavili kopico vprašanj, med katerimi so bila mnoga 

enaka vprašanjem državljanov in so jim dala dodatno težo. Več poslancev je poudarilo, da je pomembno 

prisluhniti zamislim in stališčem državljanov ter da je treba zamisli povezati z informacijami o aktualni ali 

prihodnji ureditvi na ravni EU. 

Pri tem so opozorili, kako pomembna sta digitalna suverenost EU in preprečevanje tveganj za 

demokracijo, ki izhajajo iz digitalizacije, na primer z napačnimi informacijami. Poudarili so tudi, da je treba 

uveljavljati in varovati evropske vrednote in demokratična načela v digitalni dobi. Predlagana je bila 

zamisel o novi medijski platformi, ki bi omogočila splošno dostopnost kakovostnih medijskih vsebin. 

Raziskave in inovacije so bile obravnavane kot pomemben element, na primer v zvezi z umetno 

inteligenco, mikro- in nanotehnologijo, novimi materiali ali biotehnologijo.  

Nekateri člani so se sklicevali na svetovno razsežnost in pozvali, naj bo EU geopolitično prisotna v 

digitalnem svetu, prav tako pa naj določa svetovne standarde. Poudarili so tudi, da je treba v potrošniških 

dobavnih verigah spoštovati človekove pravice.  

Med temami govorov se je vedno znova pojavila tudi potreba po izobraževanju in spodbujanju digitalnih 

znanj in spretnosti, bodisi da se zagotovi, da bo na voljo dovolj strokovnjakov, podjetnikov in 

izobraževalnega osebja, bodisi da se poveča ozaveščenost državljanov o tveganjih, na primer za 

obravnavanje lažnih novic in varnost podatkov. Izobraževanje je bilo obravnavano kot vprašanje za šole, 

a tudi v sklopu vseživljenjskega učenja. 

Številni so med osrednje točke uvrstili potrebo po trdni digitalni infrastrukturi, vključno z dostopom do 

hitrih internetnih povezav na podeželskih in oddaljenih območjih ter vzdrževanjem podatkovnih avtocest, 

ki povezujejo najbolj oddaljene regije. Vprašanje so opredelili tudi kot pomemben element za 

konkurenčnost malih in srednjih podjetij ter odpravljanje digitalnega razkoraka. 

Številni člani so poudarili, da je potrebna vključujoča digitalizacija, pri kateri ne bi zapostavili nikogar, 

hkrati pa bi preprečili digitalni razkorak in se osredotočili na človeško plat. Jezikovno tehnologijo in okvir 

EU za odpravo jezikovne izključenosti so predlagali kot orodje, s katerim bi tudi na manjših trgih spodbujali 
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dostop do tehnologije ter povečali dostopnost informacij po vsej Evropi. Znova so poudarili tudi, da je 

treba zaščititi delavce in ohraniti socialne pravice v spreminjajočem se digitalnem okolju.  

Razpravljali so o trajnostnosti ter obravnavanju digitalnega onesnaževanja in digitalnega ogljičnega 

odtisa.  

Člani so izpostavili tudi dostop do podatkov in enotni digitalni trg, pri čemer so opozorili, da morajo imeti 

mala in srednja podjetja pravičen in enak dostop do podatkov, vključno z njihovim prostim čezmejnim 

pretokom in interoperabilnostjo, in sicer na podlagi skupnih standardov in načel. Predlagali so, da bi s 

praktičnimi primeri uporabe, kot je elektronska identifikacija, prikazali prednosti digitalizacije. Poudarili 

so načelo „digitalizacije na prvem mestu“ in spomnili na pomen odprtih podatkov. 

Nekateri člani so opozorili na tveganja digitalizacije, saj je za učinkovito varstvo zasebnosti in digitalnih 

pravic potrebna zakonodaja na ravni EU. V zvezi z umetno inteligenco so poudarili, da mora zadnjo 

odločitev vselej sprejeti človek. Izrekli so se proti biometričnemu prepoznavanju na javnih ali zasebnih 

področjih, razen kadar je to nujno potrebno. V zvezi s tem je eden od poslancev poudaril, da je treba 

določiti meje in zagotoviti odgovornost javnih organov pri uporabi vohunske programske opreme, ki bi 

utegnila ogroziti evropsko demokracijo. Prav tako pa je treba v Evropi priskrbeti prostor za kibernetske 

begunce/izgnance. 

Elina Valtonen je pozdravila dejstvo, da je bilo obravnavanih že veliko pomembnih vprašanj, in dejala, da 

se bo delo v zvezi s tremi opredeljenimi stebri nadaljevalo januarja.  

4. Zaključni govor predsednice 

Riina Sikkut je zaključila sejo in pozdravila različna mnenja članov. Poudarila je, da je treba po vsej EU 

poskrbeti za jasna pravila, s katerimi bi zagotovili varstvo pravic državljanov in omogočili, da bo prevladal 

pristop, v središču katerega je človek. Na voljo mora biti tudi varna infrastruktura, s katero bi vsakomur 

omogočili dostop do informacij in digitalnih storitev. Količina razpoložljivih informacij in podatkov zahteva 

jasna pravila o varstvu podatkov in zasebnosti. Vse pomembnejši postaja boj proti dezinformacijam z 

objavljanjem zanesljivih in preverjenih informacij. Da bi lahko digitalni svet koristil prav vsakomur, je treba 

preprečiti digitalni razkorak, ponuditi izobraževanje ter pridobiti spretnosti, ki bodo omogočale 

sodelovanje vseh, med drugim tudi prek jezikovnih tehnologij. Na večjezični digitalni platformi in med sejo 

delovne skupine je bilo opisanih več načinov, na katere se lahko državljani, uradniki in sektorji prek 

forumov, platform in portalov povežejo, si izmenjujejo mnenja in med seboj sodelujejo. In nenazadnje, če 

želimo zaščititi našo družbo, moramo poskrbeti za digitalno suverenost EU. 

V zvezi s postopkom je predsednica pozvala skupni sekretariat, naj državljanom na forumih posreduje 

informacije o veljavni ali načrtovani ureditvi na ravni EU. Sporočila je tudi, da bosta pravočasno na voljo 

povzetek zapisnika in dnevni red seje. Naslednja seja bo januarja. 

PRILOGA: Seznam članov delovne skupine za digitalno preobrazbo  
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PRILOGA: Seznam članov delovne skupine za digitalno preobrazbo  

Predsednica:  
Riina SIKKUT (s 1. januarjem 2022 jo bo 

nadomestila Elina VALTONEN) 
(nacionalni parlamenti) 

Naziv Ime Priimek Član/-ica 

g.  Thomas BYRNE Svet 

ga. Dita CHARANZOVÁ Evropski parlament 

ga. Josianne CUTAJAR Evropski parlament 

ga.  Claudia DÖRR-VOSS Svet 

ga.  Jelena  DRENJANIN Odbor regij 

ga. Yordanka   FANDAKOVA lokalna/regionalna predstavnica 

g. Vasco FERNANDES  evropski državljanski forumi 

g. Radosław  FOGIEL nacionalni parlamenti 

ga. Antje  GERSTEIN  Evropski ekonomsko-socialni odbor 

ga. Marietta  GIANNAKOU nacionalni parlamenti 

g. Antonio GIARDINA  evropski državljanski forumi 

ga. Marketa GREGOROVA Evropski parlament 

g. Filip HOFMAN  evropski državljanski forumi 

ga. Eva Maria  HOLZLEITNER nacionalni parlamenti 

ga. Assita KANKO Evropski parlament 

g. Othmar KARAS Evropski parlament 

ga. Miapetra KUMPULA-NATRI Evropski parlament 

ga. Constance  LE GRIP nacionalni parlamenti 

ga. Eva-Maria LIIMETS Svet 

g. Morten LØKKEGAARD Evropski parlament 

ga. Gisele Marguerite MAGNERY  evropski državljanski forumi 

ga. Jánosné MASEVSZKI  evropski državljanski forumi 

ga. Eva MAYDELL Evropski parlament 

g. Paulo  MONIZ nacionalni parlamenti 

ga. Noelle O’CONNELL 
nacionalni državljanski 

forumi/dogodki 

ga.  Sirpa PAATERO Svet 

g. Stefano  PALMIERI  Evropski ekonomsko-socialni odbor 

g. Chrisis  PANTELIDES nacionalni parlamenti 

g. Alessandro PANZA Evropski parlament 

ga. Gergana PASSY 
nacionalni državljanski 

forumi/dogodki 

ga. Sandra PEREIRA Evropski parlament 

g.  Iulian-Vasile POPESCU Svet 

g. Carles 
PUIGDEMONT I 
CASAMAJÓ 

Evropski parlament 

ga. Lucia  PUTTRICH nacionalni parlamenti 
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ga. Jessika  ROSWALL nacionalni parlamenti 

g.  Lukas  SAVICKAS nacionalni parlamenti 

prof. Paola SEVERINO 
nacionalni državljanski 

forumi/dogodki 

ga. Riina SIKKUT nacionalni parlamenti 

g. Radoslaw SIKORSKI Evropski parlament 

ga. Vita Anda  TĒRAUDA nacionalni parlamenti 

g.  Jean-Louis THILL Svet 

ga. Rocío TOVIO DIAZ  evropski državljanski forumi 

ga. Elina  VALTONEN nacionalni parlamenti 

ga. Mirja VEHKAPERA  Odbor regij 

ga. Margrethe VESTAGER Evropska komisija 

ga. Veronique WILLEMS socialni partnerji 

 


