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SKRÓCONY PROTOKÓŁ 

Grupa robocza ds. transformacji cyfrowej, pod przewodnictwem Eliny Valtonen, parlamenty 
narodowe (Finlandia) 

Piątek 4 marca 2022 r., w godz. 9.00–11.00 

1. Uwagi wstępne przewodniczącej 

Czwarte posiedzenie grupy roboczej odbyło się w trybie zdalnym pod przewodnictwem Eliny Valtonen, 
parlamenty narodowe (Finlandia). Posiedzenie było transmitowane na żywo w internecie. Przewodnicząca 
otworzyła posiedzenie, odnosząc się do szokujących wydarzeń z ostatniego tygodnia po rosyjskiej inwazji 
na Ukrainę, i oznajmiła, że myślami jest z mieszkańcami Ukrainy. Podkreśliła, że wydarzenia te wzmacniają 
również potrzebę prac nad przyszłością Europy.  

Przewodnicząca wyjaśniła, że to dodatkowe posiedzenie ma dotyczyć ostatniego z trzech filarów, w 
ramach których dotychczas zorganizowano prace nad transformacją cyfrową, a mianowicie „wzmocnienia 
gospodarki”. Poprzednie dyskusje koncentrowały się na „ochronie naszego społeczeństwa” i 
„wzmocnieniu pozycji ludzi”. Tym razem dyskusje będą się zatem koncentrowały na wkładzie z platformy 
cyfrowej. Przewodnicząca poinformowała, że europejski panel obywatelski „Silniejsza gospodarka, 
sprawiedliwość społeczna i miejsca pracy / Edukacja, kultura, młodzież i sport / Transformacja cyfrowa” 
zakończył pracę, a zalecenia paneli będą centralnym punktem dyskusji na posiedzeniu grupy roboczej 11 
marca 2022 r. Zatwierdzono skrócony protokół ostatniego posiedzenia. Przedstawiciel obywateli poprosił 
o zorganizowanie ewentualnych dodatkowych posiedzeń w czasie, który nie koliduje z godzinami pracy 
(najlepiej po godz. 18.00). 

2. Prezentacja wkładu z platformy cyfrowej i bieżących inicjatyw 

Przewodnicząca przedstawiła główne tematy i pomysły z platformy cyfrowej dotyczące „wzmocnienia 
gospodarki”, podzielone na trzy podtematy: innowacje cyfrowe, gospodarka cyfrowa oraz kształcenie i 
szkolenie, a także powiązane bieżące inicjatywy na szczeblu UE.  

W ramach innowacji cyfrowych dotyczących łańcucha bloków (takich jak unijna platforma łańcucha 
bloków, lepsze uregulowania prawne dotyczące kryptowalut lub cyfrowe euro) wspomniano o sztucznej 
inteligencji i danych oraz europejskiej Dolinie Krzemowej (na przykład GAIA-X lub Kickstarter). W ramach 
tematu gospodarki cyfrowej wymieniono infrastruktury cyfrowe wspierające gospodarkę (w tym różne 
formy otwartego oprogramowania i danych jako usługi (DaaS)), poprawę warunków rynkowych dla 
przedsiębiorstw każdej wielkości, w tym przedsiębiorstw typu start-up (MŚP, identyfikacja elektroniczna 
między przedsiębiorstwami), oraz certyfikat etycznej sztucznej inteligencji i technologii. W odniesieniu do 
kształcenia i szkolenia wspomniano platformy kształcenia i szkolenia (kursy online, eduTech), cyfrową 
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platformę na rzecz umiejętności (certyfikacja i uznawanie umiejętności, przepływ transgraniczny) oraz 
kompetencje cyfrowe przedsiębiorstw.  

Następnie przewodnicząca odniosła się do niektórych istniejących inicjatyw w dziedzinie wzmacniania 
gospodarki. Inicjatywy te obejmują program „Cyfrowa Europa” oraz europejskie ośrodki innowacji 
cyfrowych w celu pobudzenia innowacji. Akt o usługach cyfrowych, akt o rynkach cyfrowych, akt o 
sztucznej inteligencji i akt o danych, których celem jest lepsze uregulowanie gospodarki cyfrowej, są 
obecnie przedmiotem procesu legislacyjnego. Cyfrowy kompas i skoordynowany plan na rzecz sztucznej 
inteligencji określa i rozpowszechnia strategiczne cele UE. Jeżeli chodzi o kształcenie i szkolenie, cyfrowy 
kompas zawiera cele na 2030 r. w zakresie umiejętności cyfrowych w Europie, natomiast Plan działania w 
dziedzinie edukacji cyfrowej ma na celu wzmocnienie ekosystemu edukacji cyfrowej, a platforma na rzecz 
umiejętności cyfrowych i zatrudnienia zapewnia otwarty dostęp do informacji i zasobów.  

3. Dyskusja  

Podczas późniejszej dyskusji członkowie grupy roboczej podkreślili następujące kwestie:  

Ø Uznano, że trzy filary – „ochrona naszego społeczeństwa”, „wzmocnienie pozycji ludzi” i 
„wzmocnienie gospodarki” – pomagają zadbać o to, by transformacja cyfrowa doprowadziła do 
powstania społeczeństwa, w którym nikt nie czuje się pominięty.  
 

Ø Stwierdzono, że ważne jest włączenie demokracji do sfery cyfrowej i zadbanie o to, by 
odzwierciedlała ona wartości europejskie. To, co jest nielegalne poza internetem, powinno być 
nielegalne w internecie. W tym kontekście wspomniano o proponowanej deklaracji w sprawie 
europejskich praw i zasad cyfrowych. Zasada ukierunkowana na człowieka powinna być siłą 
napędową transformacji cyfrowej. Uznano również, że Europa powinna współpracować z innymi 
krajami o podobnych poglądach, aby stworzyć globalne standardy cyfrowe, których podstawą 
będą wartości europejskie, i przyjąć wiodącą rolę w tym zakresie. Zwrócono uwagę, że bieżące 
inicjatywy ustawodawcze, takie jak akt o sztucznej inteligencji, mają dwojaki cel, jakim jest 
promowanie innowacji przy jednoczesnej ochronie podstawowych wartości. Zaaprobowano 
ambitne podejście w celu znalezienia europejskiego sposobu budowania zaufania do świata 
cyfrowego, ochrony praw człowieka i praw konsumentów oraz zapewnienia rozwoju 
technologicznego, aby umożliwić lepszy udział w życiu społecznym, unikając kontroli i 
dyskryminacji. 
 

Ø Kilku członków wskazało na znaczenie skoordynowanych działań w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa i odporności europejskiej infrastruktury cyfrowej, w szczególności w świetle 
obecnego kryzysu. Bezpieczeństwo cyfrowe powinno rozwijać się równolegle ze wzrostem 
gospodarki cyfrowej, aby zapewnić jej odporność.  
 

Ø Członkowie uznali również, że niedawne wydarzenia geopolityczne uwypukliły znaczenie 
zapewnienia strategicznej i technicznej autonomii poprzez inwestycje w innowacje i 
wzmocnienie łańcucha dostaw (np. łańcucha dostaw mikroelektroniki lub czipów). 
 

Ø Kilku członków podkreśliło znaczenie edukacji i umiejętności cyfrowych dla zapewnienia całemu 
społeczeństwu korzyści płynących z innowacji technologicznych. W tym kontekście wskazano na 
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potrzebę zaangażowania kobiet i dziewcząt w transformację cyfrową, a także potrzebę dotarcia 
do wszystkich grup wiekowych i rodzajów edukacji, w tym do badań uniwersyteckich. 
Wspomniano o przykładzie irlandzkiego programu dla szkół podstawowych, który zachęca dzieci 
do uczenia się o kulturze, językach i historii UE i może zostać rozszerzony na elementy cyfrowe. 
Edukacja może również pomóc wyeliminować opór wobec zmian i zapewnić inkluzywną 
cyfryzację.  
 

Ø Wspomniano o zasadzie „w pierwszej kolejności kontakt cyfrowy”, która wymaga, aby usługi 
były w miarę możliwości świadczone cyfrowo, chyba że zażądano inaczej.  
 

Ø Poruszono kwestię ewentualnego związku między obecnie omawianymi pomysłami a 
zaleceniami panelu obywatelskiego, odnosząc się w szczególności do zaleceń dotyczących 
inteligentnej pracy, w których środki mogłyby wzmocnić gospodarkę poprzez ochronę przed 
przenoszeniem miejsc pracy online poza Europę, oraz umiejętności cyfrowych (zalecenia 7 i 8).  
 

Ø Niektórzy członkowie podkreślili potrzebę silnej gospodarki cyfrowej i zwrócili uwagę, że 
inwestycje w ekosystemy innowacji są potrzebne we wszystkich regionach, aby sprawiedliwie 
dystrybuować korzyści płynące z transformacji cyfrowej w całej Europie. Innowacje mogą pomóc 
w ukierunkowaniu UE na przyszłość, a MŚP powinny być w stanie wprowadzać innowacje, 
sprawnie działać i być wolne od biurokracji. Dane w gospodarce platform powinny być 
wykorzystywane z korzyścią dla wszystkich, aby otworzyć nowe możliwości biznesowe.  
 

Ø Wspomniano również o wzmocnieniu infrastruktury elektrycznej w celu promowania korzystania 
z pojazdów elektrycznych.  
 

Ø Doświadczenia Finlandii związane z portfelem tożsamości cyfrowej zostały wymienione jako 
ważne narzędzia również w przedsiębiorstwach transgranicznych i e-usługach zarówno w sektorze 
publicznym, jak i prywatnym.  

 

4. Uwagi podsumowujące 

Przewodnicząca podziękowała wszystkim za owocną dyskusję. Posiedzenie grupy roboczej 11 marca 
skoncentruje się na zaleceniach panelu obywatelskiego, o których przeczytanie przewodnicząca poprosiła 
wszystkich członków. Zaznaczyła również, że prace grupy roboczej przechodzą obecnie do etapu 
opracowywania wniosków na posiedzenie plenarne.  

*** 

 


