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ZBIRNO POROČILO 

Delovna skupina za digitalno preobrazbo, ki jo je vodila Elina Valtonen, nacionalni parlamenti (Finska) 

Petek, 4. marca 2022, od 9.00 do 11.00 

1. Uvodni nagovor predsedujočega 

Četrto sejo delovne skupine je vodila Elina Valtonen, nacionalni parlamenti (Finska), potekala pa je na 
daljavo. Seja se je prenašala prek spleta. Predsednica je začela sejo in omenila pretresljive dogodke v 
zadnjem tednu po ruski invaziji v Ukrajino ter poudarila, da misli samo na prebivalce Ukrajine. Poudarila 
je, da so ti dogodki okrepili tudi potrebo po delu v zvezi s prihodnostjo Evrope.  

Predsednica je pojasnila, da je namen tega dodatnega srečanja obravnavati zadnji od treh stebrov, v okviru 
katerih je bilo doslej organizirano delo na področju digitalne preobrazbe, in sicer krepitev gospodarstva. 
Prejšnje razprave so bile osredotočene na „zaščito naše družbe“ in „opolnomočenje ljudi“. Razprave bi se 
zato tudi tokrat osredotočale na tokratni prispevek digitalne platforme. Predsednica je navedla, da je 
evropski državljanski forum „Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna 
mesta/izobraževanje, kultura, mladi in šport/digitalna preobrazba“ končal svoje delo in da bodo 
priporočila foruma v središču razprave seje delovne skupine 11. marca 2022. Povzetek zapisnika zadnje 
seje je bil potrjen. Predstavnik državljanov je zaprosil za organizacijo morebitnih dodatnih sej izven 
delovnega časa (najbolje po 18.00). 

2. Predstavitev prispevkov digitalne platforme in tekočih pobud 

Predsednica je predstavila glavne teme in zamisli digitalne platforme v zvezi s krepitvijo gospodarstva, 
razdeljene na tri podteme: digitalne inovacije, digitalno gospodarstvo ter izobraževanje in usposabljanje, 
pa tudi s tem povezane tekoče pobude na ravni EU.  

V okviru digitalnih inovacij so bile omenjene zamisli o blokovnih verigah (kot so platforma EU za blokovne 
verige, boljše pravno urejanje kriptovalut ali digitalni euro), umetna inteligenca in podatki ter evropska 
silicijeva dolina (na primer GAIA-X ali Kickstarter). V okviru teme digitalnega gospodarstva sta bila 
omenjena digitalna infrastruktura za podporo gospodarstvu (vključno z različnimi oblikami odprtokodne 
kode in podatki kot storitev), izboljšanje tržnih pogojev za podjetja vseh velikosti, vključno z zagonskimi 
podjetji (MSP, digitalna identifikacijska oznaka za B2B), ter certifikat za etično umetno inteligenco in 
tehnologijo. V zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem so se razvile platforme za izobraževanje in 
usposabljanje (spletni tečaji, Edutech), digitalna platforma za znanja in spretnosti (potrjevanje in 
priznavanje znanj in spretnosti, čezmejno gibanje) ter digitalna kompetenca podjetij.  

Predsednica je nato omenila nekatere obstoječe pobude na področju krepitve gospodarstva. Med njimi 
so program za digitalno Evropo in evropska vozlišča za digitalne inovacije za spodbujanje inovacij. Akt o 
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digitalnih storitvah, akt o digitalnih trgih, akt o umetni inteligenci in akt o podatkih, namenjeni boljši 
ureditvi digitalnega gospodarstva, so zdaj v zakonodajnem postopku. Digitalni kompas in usklajeni načrt 
za umetno inteligenco določata in spodbujata strateške cilje EU. Kar zadeva izobraževanje in 
usposabljanje, je digitalni kompas vključeval cilje za leto 2030 v zvezi z digitalnimi znanji in spretnostmi v 
Evropi, akcijski načrt za digitalno izobraževanje pa je bil namenjen spodbujanju ekosistema digitalnega 
izobraževanja in platforme za digitalna znanja in spretnosti ter delovna mesta, ki zagotavljata prost dostop 
do informacij in virov.  

3. Razprava  

V razpravi, ki je sledila, so člani delovne skupine poudarili naslednje točke:  

Ø Trije stebri „zaščita naše družbe“, „opolnomočenje ljudi“ in „krepitev gospodarstva“ so bili 
ocenjeni kot koristni pri zagotavljanju, da se z digitalno preobrazbo ustvarja družba, v kateri se vsi 
počutijo vključeni.  
 

Ø Ugotovljeno je bilo, da je pomembno, da se demokracija vključi v digitalno sfero in da se zagotovi, 
da odraža evropske vrednote. Kar je nezakonito zunaj spleta, bi moralo biti nezakonito tudi na 
spletu. V zvezi s tem je bila omenjena predlagana deklaracija o evropskih digitalnih pravicah in 
načelih. Načelo osredotočenosti na človeka, bi moralo biti gonilna sila digitalne preobrazbe. 
Ocenjeno je bilo tudi, da bi morala Evropa sodelovati z drugimi podobno mislečimi državami pri 
oblikovanju svetovnih digitalnih standardov, v središču katerih so evropske vrednote, in prevzeti 
vodilno vlogo v zvezi s tem. Poudarjeno je bilo, da imajo tekoče zakonodajne pobude, kot je zakon 
o umetni inteligenci, dvojni namen, in sicer spodbujanje inovacij ob hkratnem varovanju temeljnih 
vrednot. Zagovarjan je bil ambiciozen pristop za vzpostavitev evropskega načina za ustvarjanje 
zaupanja v digitalni svet, varstvo človekovih pravic in pravic potrošnikov ter zagotovitev 
tehnološkega razvoja, da bi omogočili boljše sodelovanje v družbi ter se izognili nadzoru in 
diskriminaciji. 
 

Ø Več članov je poudarilo pomen usklajenega ukrepanja za povečanje varnosti in odpornosti 
evropske digitalne infrastrukture, zlasti glede na sedanjo krizo. Digitalna varnost bi se morala 
razvijati vzporedno z rastjo digitalnega gospodarstva, da se zagotovi njegova odpornost.  
 

Ø Člani so menili tudi, da so nedavni geopolitični dogodki poudarili pomen zagotavljanja strateške 
in tehnične avtonomije z naložbami v inovacije in krepitvijo dobavne verige (na primer za 
mikroelektroniko ali dobavno verigo čipov). 
 

Ø Več članov je poudarilo pomen izobraževanja ter digitalnih znanj in spretnosti, da bi družba kot 
celota imela koristi od tehnoloških inovacij. V zvezi s tem je bilo poudarjeno, da je treba ženske in 
dekleta vključiti v digitalno preobrazbo ter da je treba doseči vse starostne skupine in vrste 
izobrazbe, vključno z univerzitetnim raziskovanjem. Omenjen je bil primer irskega programa za 
osnovne šole, ki otroke spodbuja k učenju o kulturi, jezikih in zgodovini EU ter bi ga lahko razširili 
na digitalne elemente. Izobraževanje lahko pomaga tudi odpraviti odpor do sprememb in 
zagotoviti vključujočo digitalizacijo.  
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Ø Omenjeno je bilo načelo „najprej digitalno“, ki zahteva, da se storitve zagotavljajo digitalno, kadar 
koli je to mogoče, razen če se zahteva drugače.  
 

Ø Izpostavljena je bila morebitna povezava med obravnavanimi zamislimi in priporočili 
državljanskega foruma, pri čemer se je sklicevalo zlasti na priporočila o pametnem delu, v okviru 
katerega bi ukrepi lahko okrepili gospodarstvo z zaščito pred seljenjem spletnih delovnih mest iz 
Evrope, ter digitalna znanja in spretnosti (priporočili 7 in 8).  
 

Ø Nekateri člani so poudarili potrebo po močnem digitalnem gospodarstvu in poudarili, da so 
potrebne naložbe v inovacijske ekosisteme v vseh regijah, da bi se koristi digitalne preobrazbe 
pravično razširile po vsej Evropi. Inovacije lahko prispevajo k potiskanju EU v prihodnost, MSP pa 
bi morala biti sposobna uvajati inovacije, biti prožna in brez birokracije. Podatke iz platformnega 
gospodarstva bi bilo treba uporabljati v korist vseh, da bi se odprle nove poslovne priložnosti.  
 

Ø Omenjena je bila tudi krepitev električne infrastrukture za spodbujanje uporabe električnih vozil.  
 

Ø Izkušnje na Finskem z identifikacijsko oznako in digitalno denarnico so bile omenjene kot 
pomembno orodje tudi pri čezmejnem trgovanju in e-storitvah ter v javnem in zasebnem sektorju.  

 

4. Sklepne ugotovitve 

Predsednica se je vsem zahvalila za plodno razpravo. Delovna skupina se bo na seji 11. marca osredotočila 
na priporočila državljanske okrogle mize in predsednica je vse člane povabila, naj jih preberejo. Povedala 
je tudi, da delo delovne skupine zdaj prehaja v proces priprave predlogov za plenarno zasedanje.  

*** 

 


