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SÚHRNNÝ ZÁZNAM 

Pracovná skupina pre digitálnu transformáciu, ktorej predsedá Elina Valtonen, národné 

parlamenty (Fínsko)/Riina Sikkut, národné parlamenty (Estónsko) 

štvrtok 7. apríla 2022, 18.00 – 20.30 h 

 

1. Úvodné poznámky predsedníčky  

Predsedníčka vysvetlila, že toto bude záverečná schôdza pracovnej skupiny. Cieľom schôdze bolo 
prejsť revidovanými návrhmi, ktoré odrážali spätnú väzbu získanú z predchádzajúcej schôdze vrátane 
následných písomných opatrení, ako aj diskusie na poslednom plenárnom zasadnutí.  
 

2. Úvodné poznámky hovorcu  
Hovorca vyjadril veľkú spokojnosť s predbežnými návrhmi, ktoré odrážali záujmy občanov a 
odporúčania. Poukázal na ďalšie pripomienky vyjadrené v súvislosti s aspektmi zameranými na človeka 
a vyjadril názor, že niektoré prvky by sa v tejto súvislosti ešte mohli doplniť.  
 

3. Diskusia o revidovanej verzii návrhov  
Skupina následne prerokovala každý návrh (celkové ciele a sprievodné osobitné opatrenia), pričom sa 
zamerala na návrhy na úpravy alebo doplnenia textu. Revízie zahŕňali úvodné znenie s cieľom 
zdôrazniť potrebu ambiciózneho prístupu k digitálnej transformácii a odkázať na dôsledky ruskej 
agresie voči Ukrajine. 
 
K návrhom predloženým v priebehu diskusie patrili tieto návrhy:  
 
Návrh I: Prístup k digitálnej infraštruktúre  

➢ V opatrení 4 sa navrhlo doplniť odkaz na zabránenie odkázanosti na určitého dodávateľa s 
cieľom pomôcť zabezpečiť, aby zákazníci mohli ľahko meniť poskytovateľov.  

➢ V opatrení 6 sa navrhlo zahrnúť odkaz na prístup k asistenčným pracoviskám s cieľom podporiť 
právo občanov na prístup k digitálnym službám.  

➢ V opatrení 4 sa navrhlo doplniť odkaz na ciele týkajúce sa gigabitového a 5G pokrytia do roku 
2030.  

➢ V opatrení 6 sa navrhlo doplniť osobitný odkaz na prístup občanov k elektronickým záznamom. 
Predsedníčka poukázala na to, že sa to vzťahuje na mobilitu údajov.  

➢ Názov tohto návrhu by mal obsahovať odkaz na „rovnaký“ prístup k digitálnej infraštruktúre.  
➢ V opatrení 4 by sa malo poukázať aj na zlepšenie trhov z pohľadu spotrebiteľov.  
➢ Navrhlo sa doplniť odkaz na Európsku chartu digitálnych práv ako logický ďalší krok nad rámec 

návrhu Komisie na vyhlásenie o digitálnych právach, ktorý bol medziinštitucionálnym 
dokumentom. Hoci to občania nemuseli osobitne odporučiť, považovalo sa to za vhodný 
nástroj na dosiahnutie vyhlásených cieľov. Zo všeobecnejšieho hľadiska zástupcovia občanov 
potvrdili, že doplnenie opatrenia, ktoré pomáha dosiahnuť odporúčania, je vítané.  

➢ Poukázalo sa na to, že digitálna infraštruktúra nie je svojou povahou plne udržateľná, a preto 
nestačí doplniť udržateľnosť ako slovo, ale tento bod ďalej rozvinúť.  
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➢ V opatrení 3 sa navrhlo odkazovať na „pokračovanie zavádzania“ digitálnej a elektrickej 
infraštruktúry, a nie na „ich sprístupnenie“.  

➢ V opatrení 4 sa navrhlo nahradiť odkaz na „nedemokratické“ krajiny odkazom na „tretie 
krajiny“, aby sa text stal neutrálnejším.  

➢ Do opatrenia 5 treba doplniť odkaz na starších ľudí a do opatrenia 6 zahrnúť odkaz na 
„dostupnosť“ základných verejných a súkromných služieb.  

➢ V opatrení 2 sa navrhlo zahrnúť odkaz na „ostrovné regióny“ alebo (ako kompromis) na širšiu 
koncepciu „odľahlých a okrajových regiónov“.  

 
Návrh II: Digitálne zručnosti na posilnenie postavenia ľudí  

➢ Navrhlo sa doplniť odkaz na „digitálnu gramotnosť“ do názvu tohto návrhu vzhľadom na jeho 
význam v boji proti dezinformáciám.  

➢ V opatrení 1 sa navrhlo doplniť odkaz na zdravý vývoj detí a v opatrení 3 na „sociálne a 
ekonomicky zraniteľné skupiny“.  

➢ V opatrení 1 sa navrhlo doplniť odkaz na zabránenie algoritmickej rodovej predpojatosti a 
stereotypom v súvislosti s digitálnymi rodovými rozdielmi. Toto doplnenie by sa mohlo vložiť 
do dokumentu na inom mieste, ak sa to považuje za vhodnejšie.  

➢ V opatrení 2 môže byť odkaz na „bezpečné a zodpovedné“ používanie internetu vhodnejší ako 
„zdravé používanie“. Predsedníčka poukázal na to, že pojem „zdravé používanie“ je termínom 
v odporúčaní.  

➢ V opatrení 5 sa namiesto „osobitnej odbornej prípravy“ navrhlo odkazovať na „rozvoj iniciatív 
odbornej prípravy koordinovaných na úrovni EÚ“ a na odbornú prípravu „ďalších digitálnych 
odborníkov“, keďže ide o osobitný cieľ na rok 2030 v rámci politického programu digitálneho 
desaťročia. Boli predložené aj návrhy na zahrnutie osobitných zručností (umelá inteligencia, 
kvantová technológia), členovia sa však domnievali, že znenie zahŕňa všetky potrebné 
zručnosti, ktoré by sa tiež mohli rozvíjať.  

 
Návrh III: Bezpečná a dôveryhodná digitálna spoločnosť – kybernetická bezpečnosť a dezinformácie  

➢ Navrhlo sa, aby sa do celkového cieľa tohto návrhu doplnil odkaz na odolnosť voči krízam.  
➢ Navrhlo sa vypustiť z opatrenia 2 odkaz na zabezpečenie „podobných sankcií“ vo všetkých 

členských štátoch (keďže presahujú rámec toho, čo môže byť z právneho hľadiska možné) a 
odkaz v opatrení 4 na algoritmy strojového učenia (ktoré sú v tomto kontexte príliš 
obmedzené). Predsedníčka poukázala na to, že obidva odkazy sú uvedené v odporúčaniach a 
usúdilo sa, že ich treba zachovať. 

➢ Zdôraznilo sa, že na riešenie kybernetických rizík je potrebná úplná harmonizácia 
vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti kybernetickej bezpečnosti.  

➢ Vyjadrili sa obavy v súvislosti s odkazom v opatrení 5 na financovanie digitálnych platforiem s 
cieľom posúdiť dôveryhodnosť tradičných médií, keďže nebolo jasné, ako by sa dala 
zabezpečiť nestrannosť takýchto platforiem, ani prečo by sa tradičné médiá mali vyčleniť na 
posúdenie. Predsedníčka uviedla, že text by sa mal preskúmať s cieľom odstrániť tieto obavy.  

➢ V opatrení 2 sa navrhlo doplniť odkaz na „národné centrá kybernetickej bezpečnosti“ do 
odkazu na miestne a regionálne centrá a orgány kybernetickej bezpečnosti.  

➢ V opatrení 4 sa navrhlo zahrnúť odkaz na usmernenia (napríklad kódexy postupov), keďže 
právne predpisy nie sú jediným prostriedkom boja proti dezinformáciám.  

➢ V opatrení 5 sa navrhlo, aby sa odkaz na „plné dodržiavanie zásad slobody médií“ uprednostnil 
pred odkazom na cenzúru.  

➢ Zástupca občanov varoval, že text by nemal byť príliš vzdialený od odporúčaní z panelových 
diskusií občanov, najmä pokiaľ ide o odporúčania týkajúce sa digitálneho vzdelávania. 
Predsedníčka poznamenala, že niektoré z týchto odporúčaní boli presunuté do pracovnej 
skupiny pre vzdelávanie a že sa nimi zaoberala, ale podujala sa overiť, či tieto otázky boli 
primerane zahrnuté, a zistiť, či by sa v tejto súvislosti mohlo posilniť znenie opatrenia 2.  
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Návrh IV: Bezpečná a dôveryhodná digitálna spoločnosť – ochrana údajov  

➢ Pokiaľ ide o opatrenia 3 a 4, navrhlo sa, aby sa prehodnotili odkazy na „rýchle“ a „krátke“ 
postupy, keďže rýchlosť nebola vždy zlučiteľná s jasnosťou a účinnosťou a došlo k určitému 
zdvojeniu.  

➢ Navrhlo sa zahrnúť opatrenie na zabezpečenie toho, aby jednotlivci mohli ľahko presúvať 
osobné údaje od jedného poskytovateľa k druhému. Predsedníčka poukázala na to, že táto 
otázka je už zahrnutá.  

➢ V opatrení 6 sa navrhlo nahradiť odkaz na „vytvorenie certifikačného systému na úrovni EÚ“ 
v prípade dodržiavania všeobecného nariadenia o ochrane údajov odkazom na „podporu 
certifikačného systému“, keďže to nemuselo byť nevyhnutne na úrovni EÚ.  

➢ V opatrení 8 sa navrhlo nahradiť odkaz na „zabezpečenie“ toho, aby európsky dozorný úradník 
pre ochranu údajov a národné agentúry v plnej miere uplatňovali sankcie s odkazom na 
„podporu“ presadzovania týmto orgánom.  

➢ Boli vyjadrené obavy, že certifikačný systém všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
uvedený v opatrení 6 by mohol predstavovať vážnu prekážku pre MSP, ktoré vykonávajú svoju 
činnosť, a že presný účel opatrenia 8 bol nejasný a mohol by byť v rozpore s existujúcimi 
pravidlami ochrany údajov. Pokiaľ ide o druhý bod, navrhlo sa, aby sa s právnymi službami 
konzultovalo, pokiaľ ide o zlučiteľnosť s existujúcimi pravidlami podľa všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov. Odkaz na zákaz spracovania údajov v opatrení 8 sa považoval za príliš 
ďalekosiahly, pretože by mohol zabrániť spracúvaniu údajov, ktoré je nevyhnutné pre prežitie 
podniku. Predsedníčka navrhla, aby sa táto obava riešila odkazom na „nechcené“ spracovanie 
údajov.  

 
Návrh V: Digitálne inovácie na posilnenie hospodárstva  

➢ Navrhlo sa posilniť všeobecný cieľ odkazom na jednotný trh a jasnejšie vyjadriť nesúhlas s 
postupmi, ktoré bránia cezhraničným aktivitám, ako sú postupy geografického blokovania.  

➢ V opatrení 6 sa navrhlo posilniť odkaz na výskum s cieľom viac sa zamerať na špičkový, 
hraničný alebo základný výskum a posilniť znenie opatrenia 8 s cieľom riešiť používanie 
diskriminačných alebo neobjektívnych algoritmov.  

➢ Navrhlo sa, aby sa kládol väčší dôraz na potrebu transparentnosti s cieľom zabezpečiť 
zodpovedné využívanie systémov umelej inteligencie, najmä v opatreniach 3 a 8.  

➢ Bol predložený návrh na vypustenie odkazu na právo na odpojenie v opatrení 1 s cieľom 
poskytnúť textu širšie uplatňovanie, to však nebolo odsúhlasené. 

➢ Navrhlo sa, aby sa v opatrení 4 odkazovalo na „zdroje“ pre ergonomické vybavenie 
pracovníkov a aby sa do opatrenia 8 zahrnul odkaz na zabránenie efektu odkázanosti na 
určitého dodávateľa.  

➢ Navrhlo sa posilniť odkazy na podporné mechanizmy pre MSP a startupy. Takisto sa navrhlo 
upraviť znenie opatrení 2 a 3 tak, aby boli vyváženejšie a zahŕňali pozitívne aspekty mobility a 
umelej inteligencie na pracovisku.   

➢ Napokon sa navrhlo, aby sa odkazy na umelú inteligenciu rozšírili a neobmedzovali sa len na 
umelú inteligenciu na pracovisku. 

 
4. Záverečné poznámky  

Predsedníčka poďakovala všetkým členom pracovnej skupiny a jej podpornému personálu za ich 
usilovnú prácu a dobrú spoluprácu. 


