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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

Ομάδα εργασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, υπό την προεδρία της κ. Elina 

Valtonen, εθνικά κοινοβούλια (Φινλανδία)/της κ. Riina Sikkut, εθνικά κοινοβούλια 

(Εσθονία) 

Πέμπτη 7 Απριλίου 2022, από τις 18.00 έως τις 20.30 

 

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις της προέδρου  

Η πρόεδρος εξηγεί ότι αυτή θα είναι η τελική συνεδρίαση της ομάδας εργασίας. Σκοπός της 
συνεδρίασης είναι να εξεταστούν τα αναθεωρημένα σχέδια προτάσεων, τα οποία απηχούν τις 
παρατηρήσεις που ελήφθησαν από την προηγούμενη συνεδρίαση, συμπεριλαμβανομένης της 
γραπτής συνέχειας που δόθηκε σε αυτό, καθώς και τις συζητήσεις κατά την τελευταία σύνοδο 
ολομέλειας.  
 

2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις του εκπροσώπου  
Ο εκπρόσωπος εκφράζει μεγάλη ικανοποίηση για τα σχέδια προτάσεων, τα οποία αντανακλούν τα 
συμφέροντα των πολιτών και τις συστάσεις. Επισημαίνει τις πρόσθετες παρατηρήσεις που 
διατυπώθηκαν σχετικά με τις ανθρωποκεντρικές πτυχές και θεωρεί ότι ορισμένα στοιχεία θα 
μπορούσαν ακόμη να προστεθούν εν προκειμένω.  
 

3. Συζήτηση της αναθεωρημένης έκδοσης των προτάσεων  
Η ομάδα συζητά με τη σειρά της καθένα από τα σχέδια προτάσεων (συνολικοί στόχοι και 
συνοδευτικά ειδικά μέτρα), εστιάζοντας σε προτάσεις για προσαρμογές ή προσθήκες στο κείμενο. Οι 
αναθεωρήσεις περιλαμβάνουν μια εισαγωγική διατύπωση για να τονιστεί η ανάγκη για μια φιλόδοξη 
προσέγγιση όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό και να αναφερθούν οι επιπτώσεις της 
επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. 
 
Οι προτάσεις που διατυπώνονται κατά τη διάρκεια της συζήτησης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα.  
 
Πρόταση Ι: Πρόσβαση στις ψηφιακές υποδομές  

➢ Στο μέτρο 4 προτείνεται να προστεθεί αναφορά στην αποφυγή του εγκλωβισμού σε έναν 
προμηθευτή, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πελάτες μπορούν να μετακινούνται εύκολα μεταξύ 
παρόχων.  

➢ Στο μέτρο 6 προτείνεται να συμπεριληφθεί αναφορά στην πρόσβαση σε γραφεία 
υποστήριξης, για τη στήριξη του δικαιώματος των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές 
υπηρεσίες.  

➢ Στο μέτρο 4 προτείνεται να προστεθεί αναφορά στους στόχους κάλυψης gigabit και 5G για 
το 2030.  

➢ Στο μέτρο 6 προτείνεται να προστεθεί ειδική αναφορά στην πρόσβαση των πολιτών σε 
ηλεκτρονικά αρχεία. Η πρόεδρος επισημαίνει ότι αυτό καλύπτεται από την κινητικότητα των 
δεδομένων.  
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➢ Ο τίτλος της παρούσας πρότασης θα πρέπει να περιλαμβάνει αναφορά στην «ίση» πρόσβαση 
σε ψηφιακές υποδομές.  

➢ Στο μέτρο 4 πρέπει επίσης να γίνει αναφορά στη βελτίωση των αγορών από τη σκοπιά των 
καταναλωτών.  

➢ Προτείνεται να προστεθεί αναφορά στον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Ψηφιακών Δικαιωμάτων, ως 
λογικό περαιτέρω βήμα πέραν της πρότασης της Επιτροπής για τη Διακήρυξη των Ψηφιακών 
Δικαιωμάτων, η οποία ήταν διοργανικό έγγραφο. Αν και αυτό ενδέχεται να μην έχει προταθεί 
ειδικά από τους πολίτες, θεωρείται κατάλληλο εργαλείο για την επίτευξη των δεδηλωμένων 
στόχων τους. Γενικότερα, επιβεβαιώνεται από εκπροσώπους των πολιτών ότι η προσθήκη 
μέτρων που συμβάλλουν στην επίτευξη των συστάσεων είναι ευπρόσδεκτη.  

➢ Επισημαίνεται ότι οι ψηφιακές υποδομές δεν είναι από τη φύση τους πλήρως βιώσιμες και 
ότι, ως εκ τούτου, δεν αρκεί να προστεθεί η βιωσιμότητα ως λέξη, αλλά να αναπτυχθεί 
περαιτέρω το σημείο αυτό.  

➢ Στο μέτρο 3 προτείνεται να γίνει αναφορά στην «προώθηση της ανάπτυξης» ψηφιακών και 
ηλεκτρικών υποδομών και όχι στη «διάθεσή τους».  

➢ Στο μέτρο 4 προτείνεται να αντικατασταθεί η αναφορά σε «μη δημοκρατικές» κομητείες με 
αναφορά σε «τρίτες χώρες», ώστε το κείμενο να καταστεί πιο ουδέτερο.  

➢ Να προστεθεί στο μέτρο 5 αναφορά στους ηλικιωμένους και στο μέτρο 6 να συμπεριληφθεί 
αναφορά στην «προσβασιμότητα» βασικών δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών.  

➢ Στο μέτρο 2 προτείνεται να συμπεριληφθεί αναφορά στις «νησιωτικές περιοχές» ή (ως 
συμβιβασμός) στην ευρύτερη έννοια των «απομακρυσμένων και περιφερειακών περιοχών».  

 
Πρόταση ΙΙ: Ψηφιακές δεξιότητες που ενδυναμώνουν τους πολίτες  

➢ Προτείνεται να προστεθεί αναφορά στον «ψηφιακό γραμματισμό» στον τίτλο της παρούσας 
πρότασης, δεδομένης της σημασίας του για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.  

➢ Προτείνεται να προστεθεί αναφορά στην υγιή ανάπτυξη των παιδιών στο μέτρο 1 και στις 
«κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτες ομάδες» στο μέτρο 3.  

➢ Προτείνεται να προστεθεί αναφορά στην αποφυγή αλγοριθμικών προκαταλήψεων λόγω 
φύλου και στερεοτύπων, στο πλαίσιο του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων, στο μέτρο 
1. Η προσθήκη αυτή θα μπορούσε να προστεθεί σε άλλο σημείο του εγγράφου, εάν κριθεί 
καταλληλότερη.  

➢ Στο μέτρο 2 η αναφορά στην «ασφαλή και υπεύθυνη» χρήση του διαδικτύου μπορεί να είναι 
καταλληλότερη από την «υγιεινή χρήση». Η πρόεδρος επισημαίνει ότι ο όρος «υγιής χρήση» 
είναι ο όρος στη σύσταση.  

➢ Στο μέτρο 5, αντί της «ειδικής κατάρτισης», προτείνεται να γίνει αναφορά στην «ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών κατάρτισης, που συντονίζονται σε επίπεδο ΕΕ» και στην κατάρτιση 
«πρόσθετων εμπειρογνωμόνων στον ψηφιακό τομέα», δεδομένου ότι πρόκειται για ειδικό 
στόχο για το 2030 στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία. 
Διατυπώνονται επίσης προτάσεις για τη συμπερίληψη ειδικών δεξιοτήτων (τεχνητή 
νοημοσύνη, κβαντική), ωστόσο τα μέλη θεωρούν ότι η διατύπωση καλύπτει όλες τις 
απαραίτητες δεξιότητες, οι οποίες θα μπορούσαν επίσης να αναπτυχθούν.  

 
Πρόταση ΙΙΙ: Ασφαλής και αξιόπιστη ψηφιακή κοινωνία – κυβερνοασφάλεια και 
παραπληροφόρηση  

➢ Προτείνεται να προστεθεί αναφορά στην ανθεκτικότητα έναντι κρίσεων στον γενικό στόχο 
της παρούσας πρότασης.  

➢ Προτείνεται να διαγραφεί η αναφορά στο μέτρο 2 για τη διασφάλιση «παρόμοιων 
κυρώσεων» σε όλα τα κράτη μέλη (η οποία υπερβαίνει ό,τι μπορεί να είναι νομικά εφικτό) 
και η αναφορά στο μέτρο 4 σε αλγορίθμους μηχανικής μάθησης (ως υπερβολικά 
περιορισμένες στο πλαίσιό του). Η πρόεδρος επισημαίνει ότι και οι δύο προέρχονται από τις 
συστάσεις και υπήρξε η σκέψη να διατηρηθούν. 
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➢ Υπογραμμίζεται ότι υπάρχει ανάγκη για πλήρη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας σχετικά 
με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για την αντιμετώπιση των κινδύνων στον κυβερνοχώρο.  

➢ Εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με την αναφορά στο μέτρο 5 στη χρηματοδότηση των 
ψηφιακών πλατφορμών για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των παραδοσιακών μέσων 
ενημέρωσης, καθώς δεν είναι σαφές πώς θα μπορούσε να διασφαλιστεί η αμεροληψία των 
εν λόγω πλατφορμών ούτε γιατί τα παραδοσιακά μέσα θα πρέπει να διαχωριστούν για 
αξιολόγηση. Η πρόεδρος αναφέρει ότι το κείμενο θα επανεξεταστεί για να αντιμετωπιστούν 
αυτές οι ανησυχίες.  

➢ Στο μέτρο 2 προτείνεται να προστεθεί αναφορά στα «εθνικά κέντρα κυβερνοασφάλειας» 
στην αναφορά σε τοπικά και περιφερειακά κέντρα και αρχές κυβερνοασφάλειας.  

➢ Στο μέτρο 4 προτείνεται να συμπεριληφθεί αναφορά σε κατευθυντήριες γραμμές (όπως 
κώδικες πρακτικής), καθώς η νομοθεσία δεν είναι το μόνο μέσο για την αντιμετώπιση της 
παραπληροφόρησης.  

➢ Στο μέτρο 5 προτείνεται να προτιμηθεί η αναφορά στην «πλήρη τήρηση των αρχών της 
ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης» από την αναφορά στη λογοκρισία.  

➢ Εκπρόσωπος των πολιτών προειδοποιεί ότι το κείμενο δεν θα πρέπει να αποκλίνει 
υπερβολικά από τις συστάσεις των ομάδων πολιτών, ιδίως όσον αφορά τις συστάσεις για την 
ψηφιακή εκπαίδευση. Η πρόεδρος σημειώνει ότι ορισμένες από αυτές τις συστάσεις 
μεταφέρθηκαν στην ομάδα εργασίας για την εκπαίδευση και εξετάστηκαν εκεί, αλλά 
δεσμεύεται να ελέγξει εάν καλύπτονται επαρκώς και να εξετάσει εάν η διατύπωση του 
μέτρου 2 θα μπορούσε να ενισχυθεί εν προκειμένω.  

 
Πρόταση IV: Ασφαλής και αξιόπιστη ψηφιακή κοινωνία - προστασία των δεδομένων  

➢ Όσον αφορά τα μέτρα 3 και 4, προτείνεται να επανεξεταστούν οι αναφορές σε «ταχείες» και 
«βραχείες» διαδικασίες, δεδομένου ότι η ταχύτητα δεν είναι πάντα συμβατή με τη σαφήνεια 
και την αποτελεσματικότητα και ότι υπάρχει κάποια επικάλυψη.  

➢ Προτείνεται να συμπεριληφθεί ένα μέτρο που θα διασφαλίζει ότι τα άτομα μπορούν εύκολα 
να μεταφέρουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από έναν πάροχο σε άλλον. Η πρόεδρος 
επισημαίνει ότι αυτό καλύφθηκε ήδη.  

➢ Στο μέτρο 6 προτείνεται να αντικατασταθεί η αναφορά στη «δημιουργία συστήματος 
πιστοποίησης σε επίπεδο ΕΕ» για τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ με την αναφορά στην 
«ενθάρρυνση συστήματος πιστοποίησης», δεδομένου ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο να 
γίνεται σε επίπεδο ΕΕ.  

➢ Στο μέτρο 8 προτείνεται να αντικατασταθεί η αναφορά στη «εξασφάλιση» ότι ο Ευρωπαίος 
Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και οι εθνικοί οργανισμοί εφαρμόζουν πλήρως τις κυρώσεις 
με αναφορά στην «υποστήριξη» της επιβολής από τον εν λόγω φορέα.  

➢ Εκφράζονται ανησυχίες ότι το σύστημα πιστοποίησης του ΓΚΠΔ που αναφέρεται στο μέτρο 6 
θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο για τις ΜΜΕ που διεξάγουν τις δραστηριότητές 
τους και ότι ο ακριβής σκοπός του μέτρου 8 είναι ασαφής και θα μπορούσε να μην συνάδει 
με τους ισχύοντες κανόνες για την προστασία των δεδομένων. Επί του τελευταίου αυτού 
σημείου, προτείνεται να ζητηθεί η γνώμη των νομικών υπηρεσιών όσον αφορά τη 
συμβατότητα με τους ισχύοντες κανόνες του ΓΚΠΔ. Η αναφορά στην απαγόρευση της 
επεξεργασίας δεδομένων στο μέτρο 8 θεωρείται υπερβολική, καθώς θα μπορούσε να 
αποτρέψει την επεξεργασία δεδομένων που είναι απαραίτητη για την επιβίωση μιας 
επιχείρησης. Η πρόεδρος προτείνει ότι η ανησυχία αυτή θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με 
αναφορά στην «ανεπιθύμητη» επεξεργασία δεδομένων.  

 
Πρόταση V: Ψηφιακή καινοτομία για την ενίσχυση της οικονομίας  

➢ Προτείνεται να ενισχυθεί ο γενικός στόχος με αναφορά στην ενιαία αγορά, και να εκφραστεί 
σαφέστερα η αντίθεσή τους σε πρακτικές που εμποδίζουν τις διασυνοριακές 
δραστηριότητες, όπως οι πρακτικές γεωγραφικού αποκλεισμού.  



 

4 

 

➢ Στο μέτρο 6 προτείνεται να ενισχυθεί η αναφορά στην έρευνα ώστε να δοθεί μεγαλύτερη 
έμφαση στην έρευνα αιχμής, στην πρωτοποριακή ή στη βασική έρευνα και να ενισχυθεί η 
διατύπωση στο μέτρο 8 για την αντιμετώπιση της χρήσης μεροληπτικών ή μεροληπτικών 
αλγορίθμων.  

➢ Προτείνεται να δοθεί περαιτέρω έμφαση στην ανάγκη διαφάνειας για τη διασφάλιση της 
υπεύθυνης χρήσης των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, ιδίως στα μέτρα 3 και 8.  

➢ Προτείνεται να διαγραφεί η αναφορά στο δικαίωμα αποσύνδεσης στο μέτρο 1 ώστε το 
κείμενο να έχει ευρύτερη εφαρμογή, ωστόσο αυτό δεν συμφωνείται. 

➢ Προτείνεται να γίνει αναφορά στο μέτρο 4 σε «πόροι» για εργονομικό εξοπλισμό για τους 
εργαζομένους και να συμπεριληφθεί αναφορά στην αποφυγή φαινομένων εγκλωβισμού στο 
μέτρο 8.  

➢ Προτείνεται να ενισχυθούν οι αναφορές στους μηχανισμούς στήριξης των ΜΜΕ και των 
νεοφυών επιχειρήσεων. Προτείνεται επίσης η προσαρμογή της διατύπωσης των μέτρων 2 
και 3 ώστε να καταστούν πιο ισορροπημένα και να συμπεριλάβουν θετικές πτυχές της 
κινητικότητας και της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας.   

➢ Τέλος, προτείνεται να γίνει ευρύτερη αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη, όχι μόνο στην 
τεχνητή νοημοσύνη στον χώρο εργασίας. 

 
4. Τελικές παρατηρήσεις  

Η πρόεδρος ευχαριστεί όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας και το προσωπικό υποστήριξής της για τη 
σκληρή εργασία και την καλή συνεργασία τους. 


