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POVZETEK ZAPISNIKA 

Delovna skupina za digitalno preobrazbo, ki ji predsedujeta Elina Valtonen, predstavnica 

finskega parlamenta, in Riina Sikkut, predstavnica estonskega parlamenta 

Četrtek, 7. april 2022, od 18.00 do 20.30 

 

1. Uvodne besede predsednice  

Predsednica je pojasnila, da je bila to zadnja seja delovne skupine. Namenjena je bila pregledu 
revidiranih osnutkov predlogov, ki so odražali povratne informacije, prejete na prejšnji seji, vključno s 
pisnimi prispevki na to temo, in razprave na zadnjem plenarnem zasedanju.  
 

2. Uvodne besede predsedujoče  
Predsedujoča je izrazila veliko zadovoljstvo z osnutki predlogov, ki odražajo interese državljanov, in s 
priporočili. Opozorila je na dodatne pripombe v zvezi z vidiki osredotočenosti na človeka in menila, da 
bi bilo v zvezi s tem mogoče dodati še nekatere elemente.  
 

3. Razprava o revidirani različici predlogov  
Skupina je razpravljala o vseh osnutkih predlogov (splošni cilji in posebni ukrepi, ki jih spremljajo) ter 
se nato osredotočila na predloge za prilagoditve ali dopolnitve besedila. Revidirano je bilo tudi uvodno 
besedilo, da bi poudarili potrebo po ambicioznem pristopu k digitalni preobrazbi in opozorili na 
posledice ruskega napada na Ukrajino. 
 
Med razpravo so bili podani naslednji predlogi:  
 
Predlog I: Dostop do digitalne infrastrukture  

➢ Podan je bil predlog, da se v ukrepu 4 doda navedba o preprečevanju vezanosti na ponudnika, 
da bi strankam omogočili enostavno gibanje med ponudniki.  

➢ Podan je bil predlog, da se v ukrep 6 vključi navedba o dostopu do služb za pomoč 
uporabnikom, s čimer se podpre pravica državljanov do dostopa do digitalnih storitev.  

➢ Podan je bil predlog, da se v ukrepu 4 doda sklicevanje na cilje o gigabitni in 5G pokritosti do 
leta 2030.  

➢ Podan je bil predlog, da se v ukrepu 6 doda posebno sklicevanje na dostop državljanov do 
elektronskih evidenc. Predsednica je poudarila, da je to zajeto v okviru mobilnosti podatkov.  

➢ Naslov tega predloga bi moral vključevati navedbo o „enakem“ dostopu do digitalne 
infrastrukture.  

➢ V ukrep 4 bi bilo treba vključiti tudi navedbo o izboljšanju trgov z vidika potrošnikov.  
➢ Podan je bil predlog, da se doda sklicevanje na Evropsko listino o digitalnih pravicah, saj bi bil 

to logičen korak naprej od predloga Komisije o deklaraciji o digitalnih pravicah, ki je 
medinstitucionalni dokument. To se zdi ustrezno orodje za doseganje ciljev, ki so jih postavili 
državljani, četudi ga niso izrecno priporočili. Na splošno so predstavniki državljanov potrdili, 
da so dodatni ukrepi, ki bodo prispevali k uresničitvi priporočil, dobrodošli.  
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➢ Poudarjeno je bilo, da digitalna infrastruktura po svoji naravi ni povsem trajnostna in da zato 
ni dovolj, da se doda trajnost kot beseda, temveč je treba to točko dodatno razviti.  

➢ Podan je bil predlog, da se v ukrepu 3 navedba o „dajanju na voljo“ digitalne in električne 
infrastrukture nadomesti z navedbo o „spodbujanju njunega uvajanja“.  

➢ Podan je bil predlog, da se v ukrepu 4 navedba o „nedemokratičnih“ državah nadomesti s 
„tretjimi državami“, da bi bilo besedilo bolj nevtralno.  

➢ V ukrepu 5 je bila dodana omemba starejših oseb, v ukrepu 6 pa navedba o „dostopnosti“ 
bistvenih javnih in zasebnih storitev.  

➢ Podan je bil predlog, da se v ukrep 2 vključi navedba „otoških regij“ ali (kot kompromis) širšega 
pojma „oddaljenih in obrobnih regij“.  

 
Predlog II: Digitalne veščine za opolnomočenje ljudi  

➢ Podan je bil predlog, da se v naslov tega predloga doda omemba „digitalne pismenosti“, saj je 
ta pomembna za boj proti dezinformacijam.  

➢ Podan je bil predlog, da se v ukrepu 1 doda navedba o zdravem razvoju otrok, v ukrepu 3 pa 
o „socialno in ekonomsko ranljivih skupinah“.  

➢ Podan je bil predlog, da se v ukrepu 1 v kontekstu digitalnega razkoraka med spoloma doda 
navedba o preprečevanju algoritemske spolne pristranskosti in stereotipov. Ta dodatek bi se 
lahko vnesel drugje v dokumentu, če bi se to zdelo primernejše.  

➢ V ukrepu 2 bi bila navedba o „varni in odgovorni“ uporabi interneta nemara primernejše od 
„zdrave uporabe“. Predsednica je poudarila, da je bil izraz „zdrava uporaba“ povzet po 
priporočilu.  

➢ Podan je bil predlog, da se v ukrepu 5 navedba o „posebnem usposabljanju“ nadomesti z 
navedbama o „razvoju pobud za usposabljanje, ki se uskladijo na ravni EU“ in o usposabljanju 
„dodatnih digitalnih strokovnjakov“, saj je to poseben cilj za leto 2030 v okviru programa 
politike za digitalno desetletje. Podani so bili tudi predlogi za vključitev posebnih znanj in 
spretnosti (umetna inteligenca, kvantno), vendar so člani menili, da besedilo zajema vsa 
potrebna znanja in spretnosti, ki bi jih bilo mogoče razviti.  

 
Predlog III: Varna in zaupanja vredna digitalna družba – kibernetska varnost in dezinformacije  

➢ Podan je bil predlog, da se v splošni cilj tega predloga doda navedba o odpornosti na krize.  
➢ Podan je bil predlog, da se črtata navedbi o zagotavljanju „podobnih sankcij“ v vseh državah 

članicah (kar bi presegalo to, kar bi bilo pravno mogoče) v ukrepu 2 in o algoritmih za strojno 
učenje (ki so v tem kontekstu preveč omejeni) v ukrepu 4. Predsednica je opozorila, da sta obe 
povzeti po priporočilih in da bi ju veljalo ohraniti. 

➢ Poudarjeno je bilo, da je za obvladovanje kibernetskih tveganj potrebna popolna uskladitev 
nacionalnih zakonodaj o kibernetski varnosti.  

➢ Izraženi so bili pomisleki glede navedbe o financiranju digitalnih platform za oceno 
zanesljivosti tradicionalnih medijev v ukrepu 5, saj ni jasno, kako bi bilo mogoče zagotoviti 
nepristranskost takih platform niti zakaj bi bilo treba ocenjevati ravno tradicionalne medije. 
Predsednica je sporočila, da bo besedilo pregledano ob upoštevanju teh pomislekov.  

➢ Podan je bil predlog, da se v ukrepu 2 navedba o lokalnih in regionalnih centrih za kibernetsko 
varnost dopolni z navedbo o „nacionalnih centrih za kibernetsko varnost“.  

➢ Podan je bil predlog, da se v ukrep 4 vključi sklicevanje na smernice (kot so kodeksi ravnanja), 
saj zakonodaja ni edino sredstvo za boj proti dezinformacijam.  

➢ Podan je bil predlog, da se v ukrep 5 vključi sklicevanje na „popolno spoštovanje načel svobode 
medijev“, ki se je zdelo primernejše od navedbe o cenzuri.  

➢ Predstavnik državljanov je opozoril, da besedilo ne bi smelo preveč odstopati od priporočil 
državljanskih forumov, zlasti kar zadeva priporočila o digitalnem izobraževanju. Predsednica 
je pojasnila, da so bila nekatera priporočila posredovana delovni skupini za izobraževanje, ki 
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jih je tudi obravnavala. Obljubila je, da bo preverila, ali so bila ta priporočila ustrezno 
upoštevana in ali bi bilo mogoče glede tega okrepiti besedilo ukrepa 2.  

 
Predlog IV: Varna in zaupanja vredna digitalna družba – varstvo podatkov  

➢ V zvezi z ukrepoma 3 in 4 je bil podan predlog, da se ponovno razmisli o omembi „hitrih“ in 
„kratkih“ postopkov, saj hitrost ni vedno skladna z jasnostjo in učinkovitostjo, prihaja pa tudi 
do podvajanja.  

➢ Predlagana je bila vključitev ukrepa, s katerim bi zagotovili, da bi posamezniki lahko enostavno 
prenesli osebne podatke od enega ponudnika do drugega. Predsednica je poudarila, da je to 
že zajeto drugje.  

➢ Podan je bil predlog, da se v ukrepu 6 navedba o „oblikovanju sistema certificiranja na ravni 
EU“, kar zadeva skladnost s splošno uredbo o varstvu podatkov, nadomesti z navedbo o 
„spodbujanju sistema certificiranja“, saj ni potrebno, da bi bil ta na ravni EU.  

➢ Podan je bil predlog, da se v ukrepu 8 izraz „zagotavljanje“, kar zadeva celovito izvajanje 
sankcij s strani Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in nacionalnih agencij, nadomesti 
z izrazom „podpora“ tega organa pri izvrševanju.  

➢ Izraženi so bili pomisleki, da bi bil sistem certificiranja skladnosti s splošno uredbo o varstvu 
podatkov iz ukrepa 6 lahko resna ovira za poslovanje MSP ter da ni jasno, čemu natančno je 
namenjen ukrep 8, in da bi lahko bil v nasprotju z obstoječimi pravili o varstvu podatkov. V 
zvezi s slednjim je bil podan predlog, da se opravi posvetovanje s pravnimi službami, kar 
zadeva združljivost z obstoječimi pravili iz splošne uredbe o varstvu podatkov. Omemba 
prepovedi obdelave podatkov v ukrepu 8 se je zdela pretirana, saj bi lahko preprečevala 
obdelavo podatkov, ki je bistvena za preživetje podjetja. Predsednica je predlagala, da bi ta 
pomislek odpravili z navedbo o „neželeni“ obdelavi podatkov.  

 
Predlog V: Digitalne inovacije za okrepitev gospodarstva  

➢ Predlagana sta bila okrepitev splošnega cilja s sklicevanjem na enotni trg in jasnejše 
nasprotovanje praksam, ki ovirajo čezmejne dejavnosti, kot je geografsko blokiranje.  

➢ Podana sta bila predloga, da se v ukrepu 6 okrepi sklicevanje na to, da bi morale biti raziskave 
bolj osredotočene na najsodobnejša, pionirska ali temeljna področja, ter da se v ukrepu 8 
okrepi besedilo o boju proti uporabi diskriminatornih ali pristranskih algoritmov.  

➢ Predlagan je bil tudi dodaten poudarek na preglednosti, da bi zagotovili odgovorno uporabo 
sistemov umetne inteligence, zlasti v ukrepih 3 in 8.  

➢ Predlagano je bilo črtanje sklicevanja na pravico do odklopa v ukrepu 1, da bi bilo mogoče 
besedilo uporabljati širše, vendar o tem ni bil dosežen dogovor. 

➢ Podana sta bila predloga o navedbi „virov“ za ergonomsko opremo za delavce v ukrepu 4 in o 
vključitvi omembe preprečevanja učinkov vezanosti v ukrepu 8.  

➢ Predlagana bila okrepitev sklicevanj na podporne mehanizme za MSP in zagonska podjetja. 
Ravno tako je bila predlagana sprememba besedil ukrepov 2 in 3, da bi bila bolj uravnotežena 
ter da bi vključevala pozitivne vidike mobilnosti in umetne inteligence na delovnem mestu.   

➢ Nazadnje je bilo predlagano, da bi se navedba o umetni inteligenci razširila in ne bi bila 
omejena le na umetno inteligenco na delovnem mestu. 

 
4. Sklepne ugotovitve  

Predsednica se je zahvalila vsem članom delovne skupine in njenemu podpornemu osebju za trdo delo 
in dobro sodelovanje. 


