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SÚHRNNÝ ZÁZNAM 

Pracovná skupina pre digitálnu transformáciu, ktorej predsedá Elina Valtonen, národné parlamenty 
(Fínsko) 

Piatok 4. marca 2022 od 9.00 do 11.00 h 

1. Úvodné poznámky predsedníčky 

Štvrtej schôdzi pracovnej skupiny predsedala Elina Valtonen, národné parlamenty (Fínsko). Schôdza sa 
konala v hybridnom formáte a bola vysielaná naživo. Predsedníčka otvorila schôdzu tým, že spomenula 
šokujúce udalosti z predchádzajúceho týždňa po invázii Ruska na Ukrajinu a zdôraznila, že myslí na ľudí na 
Ukrajine. Podčiarkla, že vo svetle týchto udalostí je ešte potrebnejšie vyvíjať úsilie s ohľadom na budúcnosť 
Európy.  

Predsedníčka vysvetlila, že táto dodatočná schôdza je zameraná na posledný z troch pilierov, v rámci 
ktorých bola práca na digitálnej transformácii doposiaľ organizovaná, konkrétne: Posilnenie hospodárstva. 
Predchádzajúce diskusie boli zamerané na piliere Ochrana našej spoločnosti a Posilnenie postavenia ľudí. 
Diskusie budú preto aj tentoraz zamerané na vstupy z digitálnej platformy. Predsedníčka informovala, že 
európska panelová diskusia občanov na tému Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a pracovné 
miesta/Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport/Digitálna transformácia ukončila svoju činnosť a odporúčania 
panelov budú hlavnou témou diskusií na schôdzi pracovnej skupiny 11. marca 2022. Súhrnný zápis z 
poslednej schôdze bol schválený. Zástupca občanov požiadal, aby sa prípadné ďalšie schôdze konali v 
mimopracovnom čase (najlepšie po 18.00 h). 

2. Prezentácia príspevkov digitálnej platformy a prebiehajúcich iniciatív 

Predsedníčka prezentovala hlavné témy a myšlienky digitálnej platformy týkajúce sa posilnenia 
hospodárstva, ktoré sú rozdelené do troch podtém: Digitálne inovácie, digitálne hospodárstvo a 
vzdelávanie a odborná príprava, ako aj aktuálne iniciatívy na úrovni EÚ, ktoré s tým súvisia.  

V oblasti digitálnej inovácie boli spomenuté nápady týkajúce sa blockchainu (napr. EÚ platforma 
blockchainu, lepšia právna regulácia kryptomien alebo digitálne euro), umelej inteligencie a údajov a 
európskeho Silicon Valley (napr. projekty GAIA-X alebo Kickstarter). K téme digitálneho hospodárstva boli 
uvedené digitálne infraštruktúry na podporu hospodárstva (vrátane rôznych foriem otvoreného 
zdrojového kódu a údajov ako služby), zlepšovanie trhových podmienok pre podniky všetkých veľkostí 
vrátane startupov (MSP, digitálne ID pre B2B) a certifikát pre etickú umelú inteligenciu a technológie. 
Pokiaľ ide o vzdelávanie a odbornú prípravu, spomenuté boli platformy na vzdelávanie a odbornú prípravu 
(kurzy na internete, eduTech), digitálna platforma pre zručnosti (certifikácia a uznávanie zručností, 
cezhraničný pohyb) a digitálna kompetencia podnikov.  



 

2 
 

Predsedníčka potom spomenula niektoré z existujúcich iniciatív v oblasti posilňovania hospodárstva. Patrí 
medzi ne program Digitálna Európa a európske centrá digitálnych inovácií na podporu inovácií. Akt o 
digitálnych službách, akt o digitálnych trhoch, akt o umelej inteligencii a akt o údajoch, ktorých cieľom je 
lepšia regulácia digitálneho hospodárstva, sú v súčasnosti v legislatívnom procese. Digitálnym kompasom 
a koordinovaným plánom pre umelú inteligenciu sa stanovujú a presadzujú strategické ciele EÚ. Pokiaľ ide 
o vzdelávanie a odbornú prípravu, Digitálny kompas obsahuje ciele na rok 2030 v oblasti európskych 
digitálnych zručností, zatiaľ čo akčný plán digitálneho vzdelávania zameraný na posilnenie ekosystému 
digitálneho vzdelávania a platformy pre digitálne zručnosti a pracovné miesta poskytol otvorený prístup k 
informáciám a zdrojom.  

3. Diskusia  

V následnej diskusii členovia pracovnej skupiny zdôraznili tieto body:  

Ø Tri piliere: Ochrana našej spoločnosti, Posilnenie postavenia ľudí a Posilnenie hospodárstva sa 
považujú za užitočné nástroje na dosiahnutie toho, aby digitálna transformácia vytvorila 
inkluzívnu spoločnosť pre všetkých.  
 

Ø Je dôležité začleniť demokraciu do digitálnej sféry a zabezpečiť, aby odrážala európske hodnoty. 
Ak je niečo nezákonné offline, musí to byť nezákonné aj online. V tejto súvislosti sa spomenulo 
navrhované vyhlásenie o európskych digitálnych právach. Hnacou silou digitálnej transformácie 
by mal byť človek a jeho potreby. V diskusii zaznelo aj to, že Európa by mala spolupracovať s inými 
podobne zmýšľajúcimi krajinami s cieľom vytvoriť globálne digitálne normy vychádzajúce z 
európskych hodnôt. V tomto smere by mala mať Európa vedúcu úlohu. Poukázalo sa, že 
prebiehajúce legislatívne iniciatívy, ako je napríklad zákon o umelej inteligencii, majú dvojaký účel, 
a to podporovať inovácie a zároveň chrániť základné hodnoty. Nabádalo sa na ambiciózny prístup, 
aby sa našiel európsky spôsob, ako vytvoriť dôveru v digitálny svet, chrániť ľudské práva a práva 
spotrebiteľov a zabezpečiť technologický vývoj, ktorý umožní lepšie zapojenie do spoločnosti a 
zabráni kontrole a diskriminácii. 
 

Ø Niekoľko členov poukázalo na význam koordinovaných opatrení v záujme zvýšenia bezpečnosti a 
odolnosti európskej digitálnej infraštruktúry, najmä vzhľadom na súčasnú krízu. Digitálna 
bezpečnosť by sa mala rozvíjať ruka v ruke s rozširovaním digitálneho hospodárstva, aby sa 
zabezpečila jeho odolnosť.  
 

Ø Členovia vyslovili tiež názor, že nedávne geopolitické udalosti podčiarkli význam zabezpečenia 
strategickej a technickej autonómie, a to investovaním do inovácií a posilnením dodávateľského 
reťazca (napríklad v prípade mikroelektroniky alebo dodávateľského reťazca čipov). 
 

Ø Viacerí členovia zdôraznili význam vzdelávania a digitálnych zručností, aby technologická inovácia 
bola prínosom pre spoločnosť ako celok. V tejto súvislosti bola zdôraznená potreba zapojiť ženy a 
dievčatá do digitálnej transformácie, ako aj nutnosť osloviť všetky vekové skupiny a pokryť všetky 
typy vzdelávania vrátane univerzitného výskumu. Uvedený bol príklad írskeho programu pre 
základné školy, ktorý nabáda deti, aby sa učili o kultúre, jazykoch a histórii EÚ, a ktorý by sa mohol 
rozšíriť aj o digitálne prvky. Vzdelávanie môže takisto pomôcť odstrániť odpor voči zmenám a 
zabezpečiť inkluzívnu digitalizáciu.  
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Ø Spomenula sa zásada prednostného využívania digitálnych služieb, ktorá vyžaduje, aby sa služby 

poskytovali pokiaľ možno digitálne, ak sa nepožaduje inak.  
 

Ø Poukázalo sa na možné prepojenie medzi myšlienkami, o ktorých sa teraz diskutuje, a 
odporúčaniami panelovej diskusie občanov, pričom sa poukázalo najmä na tie odporúčania 
inteligentnej práce, ktoré sa týkajú posilnenia hospodárstva tým, že by sa poskytli záruky brániace 
odlevu pracovných miest na internete mimo Európy, a digitálne zručnosti (odporúčania 7 a 8).  
 

Ø Niektorí členovia podčiarkli potrebu silného digitálneho hospodárstva a zdôraznili, že investície 
do inovačných ekosystémov sú potrebné vo všetkých regiónoch, aby sa prínosy digitálnej 
transformácie rovnomerne rozdelili po celej Európe. Inovácie môžu pomôcť posunúť EÚ do 
budúcnosti, malé a stredné podniky by mali byť schopné inovovať, byť agilné a bez byrokracie. 
Údaje v platformovom hospodárstve by sa mali využívať v prospech všetkých, aby vznikli nové 
podnikateľské príležitosti.  
 

Ø Poukázalo sa aj na posilnenie elektrickej infraštruktúry na podporu zavádzania elektrických 
vozidiel.  
 

Ø Spomenuté boli skúsenosti s identifikáciou totožnosti a digitálnou peňaženkou vo Fínsku, ktoré 
boli označené ako dôležité nástroje aj v cezhraničných podnikoch a elektronických službách a vo 
verejnom aj súkromnom sektore.  

 

4. Záverečné poznámky 

Predsedníčka poďakovala všetkým za plodnú diskusiu. Schôdza pracovnej skupiny 11. marca sa zameria 
na odporúčania panelovej diskusie občanov a predsedníčka vyzvala všetkých členov, aby si ich prečítali. 
Uviedla tiež, že pracovná skupina sa odteraz zameria na vypracovanie návrhov na plenárne zasadnutie.  

*** 

 


