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SAŽETAK ZAPISNIKA 

Radna skupina za digitalnu transformaciju, kojom su predsjedale Elina Valtonen, 

nacionalni parlamenti (Finska) i Riina Sikkut, nacionalni parlamenti (Estonija) 

Četvrtak 7. travnja 2022., 18:00 – 20:30 

 

1. Uvodne napomene predsjedateljice  

Predsjedateljica je objasnila da će predmetni sastanak biti završni sastanak Radne skupine. Svrha 
sastanka bila je pregledati revidirane nacrte prijedloga koji odražavaju povratne informacije s 
prethodnog sastanka, uključujući pisane reakcije na njih, i rasprave s posljednje plenarne skupštine.  
 

2. Uvodne napomene glasnogovornika  
Glasnogovornik je izrazio opće zadovoljstvo nacrtima prijedloga, koji odražavaju interese građana i 
preporuke. Istaknuo je dodatne primjedbe u pogledu antropocentričnih aspekata te je smatrao da bi 
se mogli dodati neki elementi u tom pogledu.  
 

3. Rasprava o revidiranoj verziji prijedlogâ  
Skupina je raspravljala o svakom nacrtu prijedloga pojedinačno (ukupni ciljevi i popratne posebne 
mjere), a usredotočila se na prijedloge za prilagodbu ili dopunu teksta. Revizije su uključivale uvodni 
tekst kako bi se istaknula potreba za ambicioznim pristupom digitalnoj transformaciji i spomenule 
posljedice ruske agresije na Ukrajinu. 
 
Tijekom rasprave izneseni su, među ostalim, prijedlozi u nastavku.  
 
Prijedlog I.: Pristup digitalnoj infrastrukturi  

➢ Predloženo je da se u mjeri br. 4 doda upućivanje na izbjegavanje ovisnosti o jednom 
dobavljaču kako bi se potrošačima pomoglo da lako mijenjaju pružatelje usluga.  

➢ Kad je riječ o mjeri br. 6, predloženo je da se uključi upućivanje na pristup službama za pomoć 
kako bi se podržalo pravo građana na pristup digitalnim uslugama.  

➢ U pogledu mjere br. 4 predloženo je dodavanje upućivanja na ciljeve pokrivenosti gigabitnom 
i 5G mrežom do 2030.  

➢ Predloženo je da se u mjeru br. 6 uključi upućivanje na pristup građana e-evidencijama. 
Predsjedateljica je istaknula da je to obuhvaćeno mobilnošću podataka.  

➢ Naziv predmetnog prijedloga trebao bi uključivati upućivanje na „jednak” pristup digitalnoj 
infrastrukturi.  

➢ U mjeri br. 4 trebalo bi također dodati upućivanje na unaprjeđenje tržišta iz perspektive 
potrošača.  

➢ Predloženo je da se doda upućivanje na Europsku povelju o digitalnim pravima kao logičan 
daljnji korak nakon prijedloga Komisije o Deklaraciji o digitalnim pravima, koji je bio 
međuinstitucijski dokument. Iako to možda nisu izričito preporučili građani, taj se korak 
smatrao primjerenim alatom za postizanje istaknutih ciljeva. U općenitijem smislu 
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predstavnici građana potvrdili su da je dodavanje mjera koje pomažu u ostvarivanju preporuka 
dobrodošlo.  

➢ Istaknuto je da digitalna infrastruktura po svojoj prirodi nije potpuno održiva i da stoga nije 
dovoljno dodati održivost kao riječ, već je potrebno dodatno razraditi tu točku.  

➢ Predloženo je da se u mjeri br. 3 doda upućivanje na „poboljšanje uvođenja” digitalne i 
električne infrastrukture, umjesto na njihovo „stavljanje na raspolaganje”.  

➢ Kad je riječ o mjeri br. 4, predloženo je da se upućivanje na „nedemokratske” zemlje zamijeni 
upućivanjem na „treće zemlje” kako bi tekst bio neutralniji.  

➢ U mjeri br. 5 treba dodati upućivanje na starije osobe, a u mjeri br. 6 upućivanje na 
„pristupačnost” osnovnih javnih i privatnih usluga.  

➢ Predloženo je da se u mjeri br. 2 doda upućivanje na „otočne regije” ili (kao kompromis) na 
širi koncept „udaljenih i perifernih regija”.  

 
Prijedlog II.: Digitalne vještine koje osnažuju ljude  

➢ Predloženo je da se u naslov ovog prijedloga doda upućivanje na „digitalnu pismenost” s 
obzirom na njezinu važnost u suzbijanju dezinformacija.  

➢ Predloženo je da se u mjeri br. 1 doda upućivanje na zdrav razvoj djece, a u mjeri br. 3 na 
„društveno i gospodarski ranjive skupine”.  

➢ Predloženo je da se u mjeri br. 1 doda upućivanje na izbjegavanje algoritamske rodne 
pristranosti i stereotipizacije u kontekstu digitalnog rodnog jaza. Taj bi se dodatak mogao 
navesti negdje drugdje u dokumentu ako se to smatra prikladnijim.  

➢ Upućivanje na „sigurnu i odgovornu” uporabu interneta u mjeri br. 2 bilo bi prikladnije od 
„zdrave uporabe”. Predsjedateljica je istaknula da je „zdrava uporaba” izraz upotrijebljen u 
preporuci.  

➢ Predloženo je da se u mjeri br. 5 umjesto na „posebno osposobljavanje” upućuje na „razvoj 
inicijativa za osposobljavanje, koordiniranih na razini EU-a” i na osposobljavanje „dodatnih 
digitalnih stručnjaka” s obzirom na to da je to bio poseban cilj za 2030. u okviru programa 
politike za digitalno desetljeće. Postoje i prijedlozi za uključivanje posebnih vještina (umjetna 
inteligencija, kvantno računalstvo), no članovi su smatrali da tekst obuhvaća sve potrebne 
vještine, koje bi se mogle i razviti.  

 
Prijedlog III.: Sigurno i pouzdano digitalno društvo – kibersigurnost i dezinformacije  

➢ Predloženo je da se u opći cilj dotičnog prijedloga doda upućivanje na otpornost na krize.  
➢ U okviru mjere br. 2 predloženo da se izbriše upućivanje na osiguravanje „sličnih sankcija” u 

svim državama članicama (koje nadilaze ono što je pravno moguće), a u mjeri br. 4 trebalo bi 
izbrisati upućivanje na algoritme strojnog učenja (jer je previše ograničeno u tom kontekstu). 
Predsjedateljica je istaknula da su oba spomenuta upućivanja preuzeta iz preporuka te će se 
zadržati. 

➢ Naglašeno je da postoji potreba za potpunim usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva o 
kibersigurnosti radi suzbijanja kiberrizika.  

➢ Izražena je zabrinutost u pogledu upućivanja u mjeri br. 5 na financiranje digitalnih platformi 
kako bi se procijenila vjerodostojnost tradicionalnih medija jer nije bilo jasno kako bi se mogla 
osigurati nepristranost takvih platformi niti zašto bi tradicionalne medije trebalo izdvojiti za 
procjenu. Predsjedateljica je izjavila da će se tekst revidirati kako bi se riješila spomenuta 
pitanja.  

➢ U pogledu mjere br. 2, predloženo je da se uz lokalne i regionalne centre i tijela za 
kibersigurnost doda i upućivanje na „nacionalne centre za kibersigurnost”.  

➢ Predloženo je da se u mjeru br. 4 uključi upućivanje na smjernice (kao što su kodeksi prakse) 
jer zakonodavstvo nije jedino sredstvo za borbu protiv dezinformacija.  

➢ Kad je riječ o mjeri br. 5, predloženo je da se umjesto upućivanja na cenzuru doda upućivanje 
na „puno poštovanje načela slobode medija”.  
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➢ Jedan od predstavnika građana upozorio je da tekst ne bi trebao previše odstupati od 
preporuka panela građana i građanki, posebno kad je riječ o preporukama o digitalnom 
obrazovanju. Predsjedateljica je napomenula da su neke od tih preporuka prenesene u Radnu 
skupinu za obrazovanje te se obrađuju u toj skupini, ali se obvezala provjeriti jesu li na 
odgovarajući način obuhvaćene i može li se tekst mjere br. 2 ojačati u tom pogledu.  

 
Prijedlog IV.: Sigurno i pouzdano digitalno društvo – zaštita podataka  

➢ U pogledu mjera br. 3 i 4 predloženo je da se ponovno razmotri upućivanje na „brze” i „kratke” 
postupke jer brzina nije uvijek bila u skladu s jasnoćom i učinkovitošću te je bilo određenog 
udvostručavanja napora.  

➢ Predloženo je da se uključi mjera kojom bi se osiguralo da pojedinci mogu lako prenositi 
osobne podatke s jednog pružatelja usluga na drugog. Predsjedateljica je istaknula da je to 
pitanje već obrađeno.  

➢ U mjeri br. 6 predloženo je da se upućivanje na „stvaranje sustava certificiranja na razini EU-
a” zamijeni upućivanjem na „poticanje sustava certificiranja” jer to ne treba nužno biti na 
razini EU-a.  

➢ Predloženo je da se u mjeri br. 8 upućivanje na „osiguravanje” toga da Europski nadzornik za 
zaštitu podataka i nacionalne agencije u potpunosti primjenjuju sankcije zamijeni upućivanjem 
na „podupiranje” izvršavanja dužnosti tog tijela.  

➢ Izražena je zabrinutost da bi sustav certificiranja iz Opće uredbe o zaštiti podataka na koji se 
upućuje u mjeri br. 6 mogao predstavljati ozbiljnu prepreku poslovanju MSP-ova te da je točna 
svrha mjere br. 8 nejasna i da bi mogla biti neusklađena s postojećim pravilima o zaštiti 
podataka. U pogledu potonje točke predloženo je savjetovanje s pravnim službama o pitanju 
usklađenosti s postojećim pravilima iz Opće uredbe o zaštiti podataka. Upućivanje na zabranu 
obrade podataka u mjeri br. 8 smatralo se pretjeranim jer bi se time mogla spriječiti obrada 
podataka koja je ključna za opstanak poduzeća. Predsjedateljica je predložila da se to pitanje 
riješi upućivanjem na „neželjenu” obradu podataka.  

 
Prijedlog V.: Digitalne inovacije za jačanje gospodarstva  

➢ Predloženo je jačanje općeg cilja upućivanjem na jedinstveno tržište i jasnije izražavanje 
protivljenja praksama koje ometaju prekogranične aktivnosti, kao što je praksa geografskog 
blokiranja.  

➢ Predloženo je da se učvrsti upućivanje na istraživanje u mjeri br. 6 kako bi se više usredotočilo 
na vrhunska, pionirska ili temeljna istraživanja te da se ojača tekst mjere br. 8 kako bi se riješio 
problem upotrebe diskriminirajućih ili pristranih algoritama.  

➢ Predloženo je da se dodatno istakne potreba za transparentnošću kako bi se osigurala 
odgovorna uporaba sustava umjetne inteligencije, posebno u mjerama br. 3 i 8.  

➢ Predloženo je brisanje upućivanja na pravo na isključivanje u mjeri br. 1 kako bi tekst imao širu 
primjenu, no za to nije bilo konsenzusa. 

➢ Predloženo je da se u mjeri br. 4 upućuje na „resurse” za ergonomsku opremu za radnike i da 
se u mjeri br. 8 doda upućivanje na izbjegavanje učinaka ovisnosti.  

➢ Predloženo je jačanje upućivanja na mehanizme potpore za MSP-ove i start-up poduzeća 
Predloženo je i da se tekst mjera br. 2 i 3 prilagodi kako bi bile uravnoteženije te kako bi se 
uključili pozitivni aspekti mobilnosti i umjetne inteligencije na radnom mjestu.   

➢ Naposljetku, predloženo je da upućivanja na umjetnu inteligenciju budu općenitija, a ne 
ograničena samo na umjetnu inteligenciju na radnome mjestu. 

 
4. Završne napomene  

Predsjedateljica je zahvalila svim članovima Radne skupine i pomoćnom osoblju na napornom radu i 
dobroj suradnji. 


