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Digitális transzformációval foglalkozó munkacsoport, elnök: Elina Valtonen, nemzeti 

parlamentek (Finnország)/Riina Sikkut, nemzeti parlamentek (Észtország) 

2022. április 7., 18.30–20.30, csütörtök 

 

1. Az elnök bevezető megjegyzései  

Az elnök kifejti, hogy ez lesz a munkacsoport utolsó ülése. Az ülés célja az volt, hogy áttekintse a 
felülvizsgált javaslattervezeteket, amelyek tükrözik az előző ülés után kapott visszajelzéseket, 
beleértve az azt követő írásbeli visszajelzéseket, valamint a legutóbbi plenáris ülésen folytatott 
megbeszéléseket is.  
  

2. Az elnök bevezető megjegyzései  
Az elnök elégedettségének ad hangot a polgárok érdekeit és az ajánlásokat tükröző 
javaslattervezetekkel kapcsolatban. Rámutat az emberközpontú szempontokkal kapcsolatban tett 
további észrevételekre, és úgy véli, hogy e tekintetben néhány elem még hozzáadható javaslatokhoz.  
 

3. A felülvizsgált javaslattervezetek megvitatása  
A csoport egymás után megvitatja az egyes javaslattervezeteket (átfogó célkitűzések és egyedi kísérő 
intézkedések), a szöveg kiigazítására vagy kiegészítésére irányuló javaslatokra összpontosítva. A 
felülvizsgálatok bevezető szöveget is tartalmaznak, amely kiemeli a digitális transzformáció 
ambiciózus megközelítésének szükségességét, és utal az Ukrajna elleni orosz agresszió 
következményeire. 
 
A vita során többek között az alábbi javaslatok fogalmazódnak meg:  
 
I. javaslat: A digitális infrastruktúrához való hozzáférés  

➢ A 4. intézkedésben azt javasolják, hogy a szöveg egészüljön ki az eladótól való függés 
elkerülésére való hivatkozással annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók könnyen 
válthassanak szolgáltatót.  

➢ A 6. intézkedésben javasolják az információs szolgáltatásokhoz való hozzáférésre való 
hivatkozás beillesztését a polgárok digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférési jogának 
támogatása érdekében.  

➢ A 4. intézkedésben javasolják a gigabites és az 5G lefedettségre vonatkozó 2030-as célokra 
való hivatkozást.  

➢ A 6. intézkedésben azt javasolják, hogy a szöveg egészüljön ki külön hivatkozással a polgárok 
elektronikus nyilvántartásokhoz való hozzáférésére. Az elnök rámutat, hogy ez az 
adatmobilitás körébe tartozik.  

➢ E javaslat címének tartalmaznia kell a digitális infrastruktúrához való „egyenlő” hozzáférésre 
való hivatkozást.  

➢ A 4. intézkedésben hivatkozni kell a piacok fogyasztók szempontjából történő javítására is.  
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➢ Javasolják a Digitális Jogok Európai Chartájára való hivatkozás beillesztését, amely logikus 
lépés a digitális jogokról szóló nyilatkozatra irányuló bizottsági javaslaton túl, amely 
intézményközi dokumentum volt. Bár ezt a polgárok nem feltétlenül ajánlották, megfelelő 
eszköznek tekintik a kitűzött célok eléréséhez. Általánosabban fogalmazva a polgárok 
képviselői megerősítik, hogy üdvözlendő az ajánlások elérését elősegítő intézkedések 
hozzáadása.  

➢ Rámutatnak arra, hogy a digitális infrastruktúra természeténél fogva nem teljesen 
fenntartható, és ezért nem elegendő a fenntarthatóság szóként való hozzáadása, hanem ezt 
a pontot tovább kell fejleszteni.  

➢ A 3. intézkedésben azt javasolják, hogy a „rendelkezésre bocsátásuk” helyett inkább a digitális 
és elektromos infrastruktúrák „kiépítésének elősegítésére” hivatkozzanak.  

➢ A 4. intézkedésben a szöveg semlegesebbé tétele érdekében javasolják, hogy a „nem 
demokratikus” országokra való hivatkozás helyébe a „harmadik országokra” való hivatkozás 
lépjen.  

➢ Az 5. intézkedésbe be kell illeszteni az idősekre való hivatkozást, a 6. intézkedésbe pedig az 
alapvető köz- és magánszolgáltatások „hozzáférhetőségére” való hivatkozást.  

➢ A 2. intézkedésben javasolják, hogy a „szigeti régiókra” vagy (kompromisszumként) a „távoli 
és peremterületek” tágabb fogalmára hivatkozzanak.  

 
II. javaslat: Az emberek szerepvállalását elősegítő digitális készségek  

➢ Javasolják, hogy a javaslat címe egészüljön ki a „digitális jártasságra” való hivatkozással, mivel 
az fontos szerepet játszik a dezinformáció elleni küzdelemben.  

➢ Javasolják, hogy az 1. intézkedésbe illesszenek be hivatkozást a gyermekek egészséges 
fejlődésére, a 3. intézkedésben pedig a „társadalmilag és gazdaságilag kiszolgáltatott 
csoportokra”.  

➢ Javasolják, hogy az 1. intézkedésbe illesszenek be hivatkozást a nemek közötti digitális 
szakadék összefüggésében a nemi alapú algoritmikus elfogultság és sztereotipizálás 
elkerülésére. Ezt a kiegészítést a dokumentum más részeibe is be lehetne illeszteni, ha azt 
megfelelőbbnek tartják.  

➢ A 2. intézkedésben a „biztonságos és felelősségteljes” internethasználatra való hivatkozás 
megfelelőbb lehet, mint az „egészséges használat”. Az elnök rámutat, hogy az ajánlásban az 
„egészséges használat” kifejezés szerepel.  

➢ Az 5. intézkedésben a „konkrét képzés” helyett azt javasolják, hogy „uniós szinten koordinált 
képzési kezdeményezések kidolgozására” és „további digitális szakértők” képzésére 
hivatkozzanak, mivel ez a digitális évtizedre vonatkozó szakpolitikai program keretében 2030-
ra kitűzött konkrét célkitűzés volt. Konkrét készségek (MI, kvantum) beillesztését is javasolják, 
a tagok azonban úgy vélik, hogy a megfogalmazás minden szükséges készségre kiterjed, 
amelyek szintén fejlődhetnek.  

 
III. javaslat: Biztonságos és megbízható digitális társadalom – kiberbiztonság és dezinformáció  

➢ Javasolják, hogy e javaslat általános célkitűzése egészüljön ki a válságokkal szembeni ellenálló 
képességre való hivatkozással.  

➢ Javasolják, hogy a 2. intézkedésből töröljék a „hasonló szankciók” biztosítására való 
hivatkozást a tagállamokban (ami meghaladja a jogilag lehetséges mértéket), a 4. 
intézkedésben pedig a gépi tanulási algoritmusokra való hivatkozást (mivel a 
szövegkörnyezetében túl korlátozott). Az elnök rámutat arra, hogy mindkettő az ajánlásokból 
származik, és úgy döntenek, hogy megtartják azokat. 

➢ Hangsúlyozzák, hogy a kiberkockázatok kezelése érdekében teljes mértékben harmonizálni 
kell a kiberbiztonságra vonatkozó nemzeti jogszabályokat.  

➢ Aggályok merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy az 5. intézkedés utal a digitális platformok 
finanszírozására a hagyományos média megbízhatóságának értékelése céljából, mivel nem 
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egyértelmű, hogyan biztosítható az ilyen platformok pártatlansága, és miért kellene a 
hagyományos médiát értékelés céljából kiemelni. Az elnök jelzi, hogy a szöveget felül fogják 
vizsgálni ezen aggályok eloszlatása érdekében.  

➢ A 2. intézkedésben javasolják a „nemzeti kiberbiztonsági központokra” való hivatkozást a helyi 
és regionális kiberbiztonsági központokra és hatóságokra való hivatkozás mellett.  

➢ A 4. intézkedésben javasolják az iránymutatásokra (például a magatartási kódexekre) való 
hivatkozás beillesztését, mivel nem a jogszabályok jelentik a dezinformáció kezelésének 
egyetlen eszközét.  

➢ Az 5. intézkedésben javasolják, hogy a „médiaszabadság elveinek teljes körű tiszteletben 
tartására” való hivatkozást részesítsék előnyben a cenzúrára való hivatkozással szemben.  

➢ A polgárok egyik képviselője figyelmeztet arra, hogy a szöveg nem térhet el túlságosan a 
polgári vitacsoportok ajánlásaitól, különös tekintettel a digitális oktatásra vonatkozó 
ajánlásokra. Az elnök megjegyzi, hogy ezen ajánlások közül néhányat áthelyeztek az oktatási 
munkacsoporthoz, és ott foglalkoztak velük, de vállalja, hogy ellenőrzi, hogy azokat 
megfelelően lefedik-e, és megvizsgálja, hogy a 2. intézkedés szövegezése e tekintetben 
megerősíthető-e.  

 
IV. javaslat: Biztonságos és megbízható digitális társadalom – adatvédelem  

➢ A 3. és 4. intézkedést illetően azt javasolják, hogy vizsgálják felül a „gyors” és a „rövid” 
eljárásokra való hivatkozásokat, mivel a gyorsaság nem mindig egyeztethető össze az 
egyértelműséggel és a hatékonysággal, és vannak átfedések.  

➢ Javasolják egy olyan intézkedés beillesztését, amely biztosítja, hogy az egyének könnyen 
átvihessék a személyes adatokat az egyik szolgáltatótól a másikhoz. Az elnök rámutat, hogy 
ezzel a kérdéssel már foglalkoztak.  

➢ A 6. intézkedésben azt javasolják, hogy az általános adatvédelmi rendeletnek való megfelelés 
tekintetében az „uniós szintű tanúsítási rendszer létrehozására” való hivatkozást a „tanúsítási 
rendszer ösztönzésére” való hivatkozás váltsa fel, mivel ennek nem kell feltétlenül uniós 
szintűnek lennie.  

➢ A 8. intézkedésben azt javasolják, hogy az európai adatvédelmi biztos és a nemzeti 
ügynökségek teljes mértékben alkalmazzák a szankciókat a „biztosításra” való hivatkozás 
helyett az e szerv általi végrehajtás „támogatására” való hivatkozással.  

➢ Aggályok merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy az általános adatvédelmi rendelet 6. 
intézkedésben említett tanúsítási rendszere súlyos akadályt jelenthet a kkv-k számára üzleti 
tevékenységük folytatása tekintetében, és hogy a 8. intézkedés pontos célja nem egyértelmű, 
és nem áll összhangban a meglévő adatvédelmi szabályokkal. Az utóbbi ponttal kapcsolatban 
azt javasolják, hogy konzultáljanak a jogi szolgálatokkal az általános adatvédelmi rendelet 
jelenlegi szabályaival való összeegyeztethetőség tekintetében. A 8. intézkedésben szereplő 
adatfeldolgozási tilalomra való hivatkozás túl messzire nyúlik, mivel megakadályozhatja a 
vállalkozás túléléséhez nélkülözhetetlen adatfeldolgozást. Az elnök javasolja, hogy ezt az 
aggályt a „nem kívánt” adatfeldolgozásra való hivatkozással lehetne kezelni.  

 
V. javaslat: Digitális innováció a gazdaság erősítése érdekében  

➢ Javasolják, hogy erősítsék meg az általános célkitűzést az egységes piacra való hivatkozással, 
és egyértelműbben ellenezzék a határokon átnyúló tevékenységeket akadályozó 
gyakorlatokat, például a területi alapú tartalomkorlátozást.  

➢ A 6. intézkedésben azt javasolják, hogy erősítsék meg a kutatásra való hivatkozást annak 
érdekében, hogy nagyobb hangsúlyt helyezzenek az élvonalbeli, felderítő vagy 
alapkutatásokra, és erősítsék meg a 8. intézkedés megfogalmazását a diszkriminatív vagy 
elfogult algoritmusok használatának kezelése érdekében.  
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➢ Javasolják továbbá az átláthatóság szükségességét a mesterségesintelligencia-rendszerek 
felelősségteljes használatának biztosítása érdekében, különösen a 3. és 8. intézkedés 
esetében.  

➢ Javaslat születik arra, hogy az 1. intézkedésből töröljék a kijelentkezéshez való jogra való 
hivatkozást annak érdekében, hogy a szöveg szélesebb körű legyen, ezt azonban nem fogadják 
el. 

➢ Javasolják, hogy a 4. intézkedésben hivatkozzanak a munkavállalók ergonómiai 
berendezéseinek „erőforrásaira”, és a 8. intézkedésbe foglaljanak bele egy hivatkozást a 
bezáródási hatások elkerülésére.  

➢ Javasolják a kkv-kat és az induló vállalkozásokat támogató mechanizmusokra való 
hivatkozások megerősítését. Javasolják továbbá a 2. és 3. intézkedés szövegezésének 
kiigazítását annak érdekében, hogy azok kiegyensúlyozottabbak legyenek, és a mobilitás és a 
mesterséges intelligencia pozitív munkahelyi vonatkozásait is magukban foglalják.   

➢ Végezetül javasolják, hogy a mesterséges intelligenciára való hivatkozások ne csak a 
munkahelyen előforduló mesterséges intelligenciára korlátozódjanak, hanem legyenek 
tágabbak. 

 
4. Záró megjegyzések  

Az elnök köszönetet mond a munkacsoport valamennyi tagjának és támogató személyzetének kemény 
munkájukért és jó együttműködésükért. 


