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SKRÓCONY PROTOKÓŁ 

Grupa robocza ds. transformacji cyfrowej, pod przewodnictwem Eliny Valtonen, 

parlamenty narodowe (Finlandia) / Riiny Sikkut, parlamenty narodowe (Estonia) 

Czwartek 7 kwietnia 2022 r. w godz. 18.00–20.30 

 

1. Wstępne uwagi przewodniczącej  

Przewodnicząca wyjaśniła, że będzie to ostatnie posiedzenie grupy roboczej. Celem posiedzenia jest 
zapoznanie się ze zmienionymi projektami wniosków, które odzwierciedlają informacje zwrotne 
otrzymane od czasu poprzedniego posiedzenia, w tym pisemny komunikat dotyczący działań 
następczych, a także dyskusje przeprowadzone na ostatniej sesji plenarnej.  
 

2. Wstępne uwagi rzecznika  
Rzecznik wyraził ogromne zadowolenie z projektów wniosków, które odzwierciedlają interesy 
obywateli i zalecenia. Zwrócił uwagę na dodatkowe komentarze dotyczące aspektów 
humanocentrycznych i stwierdził, że można jeszcze dodać pewne elementy w tym zakresie.  
 

3. Omówienie zmienionej wersji wniosków  
Grupa omówiła po kolei każdy z proponowanych wniosków (cele ogólne i towarzyszące im środki 
szczegółowe), koncentrując się na propozycjach zmian lub uzupełnień do tekstu. Zmiany obejmowały 
również część wprowadzającą, aby podkreślić potrzebę ambitnego podejścia do transformacji 
cyfrowej i odnieść się do konsekwencji rosyjskiej agresji wobec Ukrainy. 
 
W trakcie dyskusji przedstawiono następujące propozycje:  
 
Wniosek I: Dostęp do infrastruktury cyfrowej  

➢ W punkcie 4 zaproponowano dodanie odniesienia do unikania uzależnienia od jednego 
dostawcy, aby umożliwić klientom łatwą zmianę dostawcy.  

➢ W punkcie 6 zaproponowano dodanie odniesienia do dostępu do działów pomocy technicznej, 
aby wesprzeć prawo obywateli do dostępu do usług cyfrowych.  

➢ W punkcie 4 zaproponowano dodanie odniesienia do celów dotyczących zasięgu gigabitowego 
i 5G na 2030 r.  

➢ W punkcie 6 zaproponowano dodanie konkretnego odniesienia do dostępu obywateli do e-
rejestrów. Przewodnicząca zwróciła uwagę, że kwestia ta wchodzi w zakres mobilności 
danych.  

➢ Tytuł wniosku powinien zawierać odniesienie do „równego” dostępu do infrastruktury 
cyfrowej.  

➢ W punkcie 4 należy zawrzeć również odniesienie do poprawy rynków z punktu widzenia 
konsumentów.  

➢ Zaproponowano dodanie odniesienia do Europejskiej karty praw cyfrowych, uznając to za 
logiczny kolejny krok po wniosku Komisji dotyczącym deklaracji praw cyfrowych, który jest 
dokumentem międzyinstytucjonalnym. Chociaż nie było to przedmiotem konkretnego 
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zalecenia ze strony obywateli, uznano to za odpowiednie narzędzie do osiągnięcia 
wyznaczonych przez nich celów. Ujmując rzecz bardziej ogólnie, przedstawiciele obywateli 
potwierdzili, że dodanie narzędzia, które pomoże w realizacji zaleceń, jest mile widziane.  

➢ Podkreślono, że infrastruktura cyfrowa nie jest z natury w pełni zrównoważona i że w związku 
z tym nie wystarczy dodać słowa „zrównoważoność” do tekstu, lecz trzeba dalej rozwijać tę 
kwestię.  

➢ Zaproponowano, by w punkcie 3 mówić raczej o „promowaniu rozmieszczenia” infrastruktury 
cyfrowej i elektrycznej niż o jej „udostępnianiu”.  

➢ W punkcie 4 zaproponowano zastąpienie odniesienia do krajów „niedemokratycznych” 
odniesieniem do „krajów trzecich”, tak aby tekst stał się bardziej neutralny.  

➢ Zaproponowano, by w punkcie 5 dodać odniesienie do osób starszych, a w punkcie 6 – 
odniesienie do „dostępności” podstawowych usług publicznych i prywatnych.  

➢ W punkcie 2 zaproponowano dodanie odniesienia do „regionów wyspiarskich” lub (w drodze 
kompromisu) do szerszego pojęcia „regionów oddalonych i peryferyjnych”.  

 
Wniosek II: Umiejętności cyfrowe, które wzmacniają pozycję obywateli  

➢ Zaproponowano dodanie odniesienia do „alfabetyzacji cyfrowej” w tytule wniosku ze względu 
na znaczenie tej kwestii dla przeciwdziałania dezinformacji.  

➢ Zaproponowano dodanie odniesienia do zdrowego rozwoju dzieci w punkcie 1 oraz do „grup 
znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej” w punkcie 3.  

➢ Zasugerowano dodanie odniesienia do unikania algorytmicznych uprzedzeń ze względu na 
płeć i stereotypów dotyczących płci w kontekście przepaści cyfrowej między kobietami a 
mężczyznami w punkcie 1. Odniesienie to można umieścić w innym miejscu w dokumencie, 
jeżeli zostanie to uznane za bardziej odpowiednie.  

➢ W punkcie 2 odniesienie do „bezpiecznego i odpowiedzialnego” korzystania z internetu może 
być bardziej odpowiednie niż „zdrowe korzystanie”. Przewodnicząca zwróciła uwagę, że 
sformułowanie „zdrowe korzystanie” jest zawarte w zaleceniu.  

➢ W punkcie 5 zamiast „szkolenia specjalistycznego” zaproponowano sformułowanie 
„opracowanie inicjatyw szkoleniowych skoordynowanych na szczeblu UE ” oraz 
zaproponowano odniesienie do „wyszkolenia ekspertów w dziedzinie cyfryzacji”, biorąc pod 
uwagę, że jest to szczególny cel na 2030 r. w ramach programu „Cyfrowa dekada”. Pojawiły 
się również sugestie, by dodać konkretne umiejętności (sztuczna inteligencja, technologie 
kwantowe), członkowie uznali jednak, że sformułowanie zawarte w tekście obejmuje 
wszystkie niezbędne umiejętności i można je również rozszerzać.  

 
Wniosek III: Bezpieczne i godne zaufania społeczeństwo cyfrowe – cyberbezpieczeństwo i 
dezinformacja  

➢ Zaproponowano, by w ogólnym celu wniosku umieścić odniesienie do odporności w obliczu 
kryzysów.  

➢ Zaproponowano, by w punkcie 2 skreślić odniesienie do zapewnienia „podobnych sankcji” we 
wszystkich państwach członkowskich (jako zbyt daleko idące z punktu widzenia możliwości 
prawnych), a w punkcie 4 – odniesienie do algorytmów uczenia maszynowego (jako zbyt 
ograniczone w tym kontekście). Przewodnicząca zwróciła uwagę, że oba odniesienia pochodzą 
z zaleceń i uznano, że należy je utrzymać. 

➢ Podkreślono, że istnieje potrzeba pełnej harmonizacji przepisów krajowych dotyczących 
cyberbezpieczeństwa w celu przeciwdziałania zagrożeniom cybernetycznym.  

➢ Wyrażono obawy dotyczące zawartego w punkcie 5 odniesienia do finansowania platform 
cyfrowych w celu oceny wiarygodności tradycyjnych mediów, ponieważ nie jest jasne, w jaki 
sposób można zapewnić bezstronność takich platform, ani dlaczego to media tradycyjne mają 
być przedmiotem oceny. Przewodnicząca poinformowała, że tekst zostanie poddany 
przeglądowi w celu rozwiania tych obaw.  
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➢ W punkcie 2 zaproponowano dodanie odniesienia do „krajowych centrów 
cyberbezpieczeństwa”, obok centrów lokalnych i regionalnych.  

➢ W punkcie 4 zasugerowano dodanie odniesienia do wytycznych (np. kodeksów 
postępowania), ponieważ prawodawstwo nie jest jedynym sposobem zwalczania 
dezinformacji.  

➢ Stwierdzono, że w punkcie 5 odniesienie do „pełnego poszanowania zasad wolności mediów” 
jest lepszym rozwiązaniem niż odniesienie do cenzury.  

➢ Przedstawiciel obywateli ostrzegł, że tekst nie powinien zbytnio odbiegać od zaleceń paneli 
obywatelskich, zwłaszcza w odniesieniu do zaleceń dotyczących edukacji cyfrowej. 
Przewodnicząca zauważyła, że niektóre z tych zaleceń zostały przeniesione do grupy roboczej 
ds. edukacji i zostały tam omówione, ale zobowiązała się sprawdzić, czy zostały one 
odpowiednio uwzględnione i czy w związku z tym można wzmocnić sformułowania zawarte w 
punkcie 2.  

 
Wniosek IV: Bezpieczne i godne zaufania społeczeństwo cyfrowe – ochrona danych  

➢ W odniesieniu do punktów 3 i 4 zasugerowano ponowne rozważenie odniesień do „szybkich” 
i „krótkich” procedur, ponieważ szybkość nie zawsze jest kompatybilna z przejrzystością i 
skutecznością i w niektórych przypadkach dochodzi do powielania.  

➢ Zaproponowano dodanie środka zapewniającego osobom fizycznym możliwość łatwego 
przenoszenia danych osobowych między dostawcami. Przewodnicząca zwróciła uwagę, że 
kwestia ta została już uwzględniona.  

➢ W punkcie 6 zaproponowano zastąpienie frazy „zachęcanie do wprowadzenia systemu 
certyfikacji na szczeblu UE” w kontekście zgodności z RODO sformułowaniem „zachęcanie do 
stosowania systemu certyfikacji”, ponieważ niekoniecznie musi to być na szczeblu UE.  

➢ W punkcie 8 zaproponowano zastąpienie odniesienia do „zapewnienia” pełnego stosowania 
sankcji przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i agencje krajowe odniesieniem do 
„wspierania” egzekwowania przepisów przez ten organ.  

➢ Wyrażono obawy, że system certyfikacji RODO, o którym mowa w punkcie 6, może stanowić 
poważną przeszkodę dla prowadzenia działalności przez MŚP, a także zwrócono uwagę, że 
dokładny cel środka opisanego w punkcie 8 jest niejasny i może być niezgodny z 
obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Jeżeli chodzi o tę ostatnią kwestię, 
zasugerowano konsultację ze służbami prawnymi na temat zgodności z obowiązującymi 
przepisami RODO. Odniesienie do zakazu przetwarzania danych w punkcie 8 uznano za zbyt 
daleko idące, ponieważ mogłoby to uniemożliwić przetwarzanie danych, które ma zasadnicze 
znaczenie dla przetrwania przedsiębiorstwa. Przewodnicząca zasugerowała, że problem ten 
można rozwiązać poprzez odniesienie do „niechcianego” przetwarzania danych.  

 
Wniosek V: Innowacje cyfrowe w celu wzmocnienia gospodarki  

➢ Zaproponowano wzmocnienie celu ogólnego poprzez odniesienie do jednolitego rynku, a 
także wyraźniejsze wyrażenie sprzeciwu wobec praktyk utrudniających działalność 
transgraniczną, takich jak blokowanie geograficzne.  

➢ W punkcie 6 zasugerowano wzmocnienie odniesienia do badań, aby w większym stopniu 
skoncentrować się na nowatorskich, pionierskich lub podstawowych badaniach. 
Zaproponowano także wzmocnienie sformułowań w punkcie 8 w celu rozwiązania problemu 
stosowania dyskryminujących lub stronniczych algorytmów.  

➢ Zaproponowano położenie silniejszego akcentu na potrzebę przejrzystości, aby zapewnić 
odpowiedzialne korzystanie z systemów sztucznej inteligencji, zwłaszcza w ramach środków 
opisanych w punktach 3 i 8.  

➢ Zasugerowano skreślenie odniesienia do prawa do bycia offline w punkcie 1, aby nadać 
tekstowi szersze zastosowanie, nie zostało to jednak uzgodnione. 
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➢ Zasugerowano odniesienie w punkcie 4 do „zasobów” na potrzeby ergonomicznego 
wyposażenia dla pracowników i dodanie w punkcie 8 wzmianki dotyczącej unikania efektu 
uzależnienia od jednego dostawcy.  

➢ Zaproponowano wzmocnienie odniesień do mechanizmów wsparcia dla MŚP i 
przedsiębiorstw typu start-up. Zaproponowano również dostosowanie sformułowań w 
punktach 2 i 3, aby były bardziej wyważone i uwzględniały pozytywne aspekty mobilności i 
sztucznej inteligencji w miejscu pracy.   

➢ Ponadto zasugerowano, aby odniesienia do sztucznej inteligencji były szersze i nie ograniczały 
się wyłącznie do sztucznej inteligencji w miejscu pracy. 

 
4. Uwagi końcowe  

Przewodnicząca podziękowała wszystkim członkom grupy roboczej i wspierającym ją pracownikom za 
ich ciężką pracę i dobrą współpracę. 


