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NACRT SAŽETKA ZAPISNIKA 
Radna skupina za digitalnu transformaciju, kojom su predsjedale gđa Elina Valtonen, 

nacionalni parlamenti (Finska) i gđa Riina Sikkut, nacionalni parlamenti (Estonija) 
Petak 25. ožujka 2022., 9:00 – 11:30 i 14:00 – 16:00 

 
1. Uvodna riječ predsjedateljice  
Predsjedateljica je pojasnila da je svrha sastanka rasprava i razrada svakog od pet nacrta prijedloga 
koji sadržavaju opći cilj i popratne posebne mjere, a koji su proslijeđeni prije sastanka. Ti su se 
prijedlozi uglavnom temeljili na preporukama europskih i nacionalnih panela građana i građanki. U 
obzir su uzete i ideje s višejezične digitalne platforme, prethodne rasprave u Radnoj skupini i plenarnoj 
skupštini Konferencije. Predsjedateljica je priopćila da će se revidirana verzija prijedloga pripremiti na 
temelju rasprava u Radnoj skupini i na plenarnoj sjednici radi daljnje rasprave radne skupine u roku 
od dva tjedna.  
 
2. Intervencija glasnogovornice 
Glasnogovornica građana ukratko je predstavila pet prijedloga koji obuhvaćaju četiri skupine pitanja 
kojima se bavila Radna skupina za digitalnu transformaciju, a to su: I. Pristup digitalnoj infrastrukturi 
(jedan prijedlog), II. Digitalne vještine koje osnažuju ljude (jedan prijedlog), III. Sigurno i pouzdano 
digitalno društvo (dva prijedloga) i IV. Digitalne inovacije za jačanje gospodarstva (jedan prijedlog). 
Predložila je da se svaka konkretna predložena mjera uputi na relevantnu preporuku građana iz koje 
je proizašla jer to nije uvijek jasno.  
 
3. Predstavljanje nacrtâ prijedlogâ i rasprava o njima s ciljem predstavljanja nacrtâ prijedlogâ na 
plenarnoj skupštini 26. ožujka 
U raspravi koja je uslijedila prijedlozi su općenito podržani, a izneseni su brojni prijedlozi za njihov 
daljnji razvoj. Nekoliko članova naglasilo je da su tragični događaji u Ukrajini pojačali važnost pitanja 
kojima se danas bavi Europa. 
 
Prijedlog 1. – Pristup internetu i digitalnim uslugama / Suverenost digitalne infrastrukture EU-a 
Tijekom rasprave razmotrena su sljedeća pitanja i izneseni prijedlozi: 

Ø Trebalo bi dodati upućivanje na digitalnu infrastrukturu kao ključnog pokretača električnih i 
autonomnih vozila te osigurati usklađenost s radom u drugim radnim skupinama. 

Ø Dana je uputa na predloženu Deklaraciju o europskim digitalnim pravima i načelima i na 
program politike za digitalno desetljeće. Naglašena je važnost potrebnog pristupa povezivosti 
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i obradi podataka za novu vrstu digitalnog društva bez udaljenosti, u kojem građani mogu 
raditi, studirati i komunicirati bilo gdje. 

Ø Naglašena je potreba da se osigura pristup infrastrukturi potrebnoj za proizvodnju digitalnih 
proizvoda, kao što su računalstvo, mikroprocesori, pohrana podataka i mobilnost podataka. 
Digitalna autonomija ne znači zatvoreno društvo, nego demokratski nadzor nad digitalnim 
alatima, neovisnost o onim dijelovima svijeta koji ne dijele europske vrijednosti. 

Ø Predloženo je da se u ovom prijedlogu upotrebljava izraz „digitalni suverenitet”, a ne 
„samostalnost” ili „neovisnost”. 

Ø Naglasak bi trebao biti na ulaganju u europske tehnologije kako bi se ojačao europski 
tehnološki sektor i njegova konkurentnost. 

Ø Predloženo je dodavanje upućivanja na „održivost” infrastrukture u posebnoj mjeri 1.  
Ø Prijedlog bi trebao obuhvatiti i aspekt „priuštivosti” pristupa internetu. 
Ø Predloženo je da se mjere prerasporede (1., 2., 6., 5., 7., 4.). 
Ø Potrebna je veća preciznost u formulaciji posebne mjere br. 2 u pogledu uklanjanja digitalnog 

jaza, kako u pogledu uvjeta u različitim državama članicama tako i između urbanih i ruralnih 
područja, u kojima je financiranje bilo najpotrebnije. 

Ø Izražena su različita stajališta o posebnoj mjeri 3 o upotrebi namjenskih sredstava. Iako su neki 
predložili konkretniju formulaciju, općenito se smatralo da je riječ o općem načelu koje se u 
svakom slučaju primjenjuje na sve prijedloge i da se njime ne ostvaruje dodana vrijednost. 
Postojala je veća potpora za njezino odbacivanje ili općenito formuliranje.  

Ø Podnesen je zahtjev za pojašnjenje točnog značenja i područja primjene posebne mjere 6. 
Predsjedateljica je dala sljedeći primjer: Ako želite osnovati poduzeće i razgovarati s nadležnim 
tijelima, moći će to učiniti digitalnim sredstvima i poboljšati taj proces. 

Ø Predloženo je da se osigura da prijedlog ne obuhvaća samo pravo na pristup, nego i jamstvo 
stvarnog pristupa digitalnoj infrastrukturi. Postavljeno je pitanje o tome treba li obuhvatiti i 
pristup uslugama u oblaku. 

Ø Predloženo je i razmatranje koncentracije podataka i informacijskih monopola u posebnoj 
mjeri 4. 

Ø Uključiti jednak pristup u prijedlog i proširiti posebnu mjeru 5 kako bi se obuhvatio širi raspon 
ranjivih osoba te kako bi se ojačala posebna mjera br. 6 kako bi postala uključivija, posebno 
za teško dostupne segmente društva. 

Ø Uputiti na ulogu regija, npr. u pogledu financiranja, i na izbjegavanje ovisnosti o 
nedemokratskim zemljama koje ne poštuju europske vrijednosti i ljudska prava. Uputiti na 
sudjelovanje građana u postupku donošenja odluka na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj 
razini.  

Ø Uključiti upućivanje na načelo „u roamingu kao kod kuće” za međunarodne naknade za 
roaming. 

Ø Od ključne je važnosti i osiguravanje sigurnog i korisnicima prilagođenog pristupa javnim 
uslugama na internetu, što je sada tako jasno naglašeno potrebama mnogih izbjeglica koji 
bježe od rata u Ukrajini. 
 

Prijedlog 2. – Osigurati da svi građani EU-a imaju koristi od digitalizacije / Omogućiti im stjecanje 
potrebnih digitalnih vještina i mogućnosti 
Tijekom rasprave razmotrena su sljedeća pitanja i izneseni prijedlozi: 
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Ø Od ključne je važnosti uzeti u obzir ljudsku dimenziju digitalizacije, dajući prednost razvoju 
digitalnih vještina. 

Ø Konkretnije, upućuje se na postojeće instrumente namijenjene poboljšanju obrazovanja i 
osposobljavanja za stjecanje vještina te se nadovezuje na njih. Pojasniti koje su mjere 
obuhvaćene posebnom mjerom 5 već provedene na razini EU-a kako bi se izbjeglo 
udvostručavanje.  

Ø Uključiti upućivanje na potrebu za poštovanjem prava radnika koji rade putem platformi i 
odgovornosti platformi kao poslodavaca, kao i obvezu informiranja radnika i savjetovanja s 
njima prije uvođenja digitalnih tehnologija koje utječu na njihove radne uvjete. 

Ø Uključiti upućivanje na osiguravanje pristupa manjinskim jezicima (materinji jezik 10 % 
građana EU-a nije službeni jezik EU-a). 

Ø Dodati naglasak na poboljšanje digitalnih kompetencija i vještina MSP-ova kako bi im se 
pomoglo da uđu u digitalno doba. Upućivanje na nedavne prijedloge o mikrokvalifikacijama. 
Prijedlog za spajanje mjera 1. i 5. 

Ø Pojasniti da bi digitalno obrazovanje i osposobljavanje trebali biti kompatibilni sa zdravim 
razvojem ranjivih skupina, posebno djece (posebna mjera 1.). Posebno se pozabaviti pitanjem 
rodnog jaza u prijedlogu. Priznati pristup internetu kao ljudsko pravo. 

Ø Proširiti upućivanja na potrebe ranjivih skupina, uključujući npr. izbjeglice. Naglasiti važnost 
osposobljavanja za nastavnike i javne uprave.  

Ø Pojasniti značenje upućivanja na certifikaciju EU-a u školama. 
Ø Upućivanja na starije osobe mogla bi se objediniti u jednu posebnu mjeru kako bi im se dala 

veća važnost i uključiti upućivanje na sve kategorije ranjivih osoba.  
 

Prijedlog 3. – Povećanje kibersigurnosti, rješavanje problema nezakonitog sadržaja i 
kiberkriminaliteta te suzbijanje dezinformacija  
Tijekom rasprave razmotrena su sljedeća pitanja i izneseni prijedlozi: 
 

Ø Pojasniti ulogu i kapacitete Europola/Europskog centra za kibernetički kriminal (iz posebne 
mjere 1.). 

Ø Potrebno je dodatno ojačati europske institucije, npr. ENISA-u, kako bi se građani zaštitili od 
kibernapada. Prijeći s reaktivnog na proaktivni pristup. 

Ø Odnos između građana i društvenih medija utvrđen je kao kritičan kako bi se izbjeglo da se 
percepcija građana da propaganda stvara krivu sliku stvarnosti i dezinformacije, uz istodobno 
očuvanje otvorenosti društva i demokratskih vrijednosti. Navedeni su prijedlozi o Aktu o 
digitalnim uslugama i Aktu o digitalnim tržištima koji se odnose na odgovornosti vrlo velikih 
platformi. 

Ø U pogledu konkretnih mjera 4. i 5. postavljeno je pitanje je li razumno očekivati da se možemo 
pouzdati u algoritme kad se ocjenjuje pouzdanost informacija ili da platforma može pouzdano 
procijeniti druge izvore informacija bez pristranosti ili cenzure?  

Ø Važno je zadržati pristup usmjeren na čovjeka koji podrazumijeva da ljudska bića i dalje imaju 
konačnu kontrolu nad postupcima donošenja odluka koji uključuju algoritme.  
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Ø Dodati upućivanja na provedbu sankcija (posebna mjera 2), govor mržnje (posebne mjere 3. i 
4.). Naglasiti ulogu podizanja svijesti i koordinacije u suzbijanju dezinformacija, a ne oslanjanja 
na platforme i algoritme kako bi se ocijenila pouzdanost izvora informacija.  

Ø U svjetlu ruskog napada na Ukrajinu ili nedavnih napada na zdravstvene sustave treba se više 
usredotočiti na kiberobranu. Europa bi trebala ulagati u vlastitu infrastrukturu, uključujući 
digitalnu obranu, kako bi se zaštitila od nezakonitih napada i sadržaja. Posebne mjere trebale 
bi biti usmjerene na bolju provedbu postojećeg zakonodavstva jer su neki prijedlozi već 
sadržani u pravu EU-a.  

Ø Uključiti upućivanje na lokalne i regionalne centre i tijela za kibersigurnost i njihovu ulogu.  
Ø Prijedlog bi se trebao odnositi na upotrebu podataka i algoritama koji ugrožavaju temeljna 

prava radnika.  
Ø Dodati upućivanje na potrebu za izbjegavanjem negativnih učinaka (uključujući na zdravlje) 

intruzivnih digitalnih kontrola i provjera na radnom mjestu te zahtijevati kolektivni ugovor i/ili 
informirani pristanak radnika. Upotreba algoritama za donošenje odluka o pitanjima 
zapošljavanja ne bi smjela ugroziti prava radnika.  
 

 
Prijedlog 4. – Bolja osviještenost i učinkovitija provedba te primjena postojećih pravila o zaštiti 
podataka (GDPR)  
Tijekom rasprave razmotrena su sljedeća pitanja i izneseni prijedlozi: 

Ø Snažne preporuke da bi Opća uredba o zaštiti podataka/informirana privola trebala biti bolje 
objašnjena, napisana jasnijim jezikom i dodatno usklađena diljem EU-a. 

Ø Primjedba da se većina mjera odnosi na postojeće pravne obveze i da bi trebalo ojačati 
naglasak na provedbu i izvršenje. 

Ø Trebao bi postojati određeni vremenski okvir nakon. kojeg se osobni podaci brišu.  
Ø Pojasniti upućivanje na „obvezne tečajeve” u posebnoj mjeri 3.  
Ø Kad je riječ o posebnoj mjeri 8., potreban je oprez kako bi se osiguralo da troškovi 

certificiranja usklađenosti s Općom uredbom o zaštiti podataka na koje se upućuje ne 
izguraju MSP-ove s tržišta i smanje izbor potrošača.  

Ø Za posebnu mjeru 9. bilo je potrebno pojasniti ulogu predložene neovisne paneuropske 
agencije s obzirom na postojeće funkcije Europskog nadzornika za zaštitu podataka i 
nacionalnih agencija u tom području.  

Ø Potrebno je dodatno pojasniti upućivanje na „ograničenja poslovanja trgovačkih društava” u 
posebnoj mjeri 9. 

 
Prijedlog 5. – Mjere digitalizacije kojima se jača gospodarstvo / pristup usmjeren na ljude 
Tijekom rasprave razmotrena su sljedeća pitanja i izneseni prijedlozi: 

 
Ø Ako želimo da Europa bude svjetski predvodnik u digitalnoj povezivosti, društvenoj 

odgovornosti i održivosti u gospodarskom i socijalnom smislu te da ostvari svoje ciljeve 
zelenog plana, u Prijedlogu 5. izražena je potreba da bude ambicioznija.  

Ø Uključiti potrebu za ergonomskom opremom za rad na daljinu. 
Ø Potreba za jačanjem važnosti ljudskog nadzora nad postupcima donošenja odluka koji 

uključuju umjetnu inteligenciju.  
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Ø Dodati upućivanje na načelo „digitalno prvo” kao načelo na razini EU-a. Pregled stanja u 
posebnoj mjeri 4. mogao bi se proširiti na javne usluge EU-a, a ne samo na poduzeća.  

Ø Upućivanje na europski digitalni identifikacijski broj u posebnoj mjeri 8. trebalo bi dati važnije 
mjesto na popisu posebnih mjera.  

Ø U posebnoj mjeri 5. uputiti na postojeće digitalnoinovacijske centre i integraciju drugih mreža 
s njima kako bi se ojačalo dopiranje do MSP-ova.  

Ø Digitalizacija postupaka kojima se MSP-ovima pomaže da posluju u EU-u i potpora 
novoosnovanim poduzećima kako bi se smanjila tehnološka ovisnost.  

Ø U naslovu prijedloga staviti naglasak na pravednost, npr. kako bi se na pravedan način ojačalo 
gospodarstvo. U posebnoj mjeri 2. uputiti na društvenu odgovornost i „pravo na 
isključivanje”. Uputiti na zabranu društvenog ocjenjivanja kao u Aktu o umjetnoj inteligenciji. 
Dodati upućivanje na održavanje dostupnosti informacija u analognom obliku kada je to 
građanima još uvijek potrebno.  

Ø U kontekstu dezinformacija trebalo bi uputiti na štetu uzrokovanu lažnim recenzijama i 
procjenama na društvenim medijima. Trebalo bi razmotriti uspostavu europskog sustava 
plaćanja radi promicanja digitalnih inovacija i rasta.  

Ø Kad je riječ o posebnoj mjeri 7., softver otvorenog koda trebao bi se upotrebljavati i u 
obrazovanju i osposobljavanju kako bi se olakšao neometan prijelaz na radno okruženje.  

Ø Dodati upućivanja na pravedno oporezivanje digitalnog gospodarstva diljem EU-a, namjensko 
financiranje softvera otvorenog koda i propise za rješavanje nesigurnosti radnih mjesta 
radnika koji rade putem platformi i njihova nedostatka socijalne zaštite. 

Ø Ista jamstva sigurnosti i privatnosti, kojima se europske vrijednosti potvrđuju na način 
usmjeren na čovjeka, trebala bi se primjenjivati u digitalnom svijetu kao i u materijalnom 
svijetu. Prijedlog za ažuriranje europskog okvira za digitalni identitet bio je vrlo važan u tom 
kontekstu.  

 
Na kraju rasprave predsjedateljica je postavila pitanje žele li se članovi pozabaviti problemom 
nedostatka ambicije dodavanjem kratkog teksta dokumentu u kojem se formulira vizija Europe kao 
digitalnog društva koje slijedi pristup usmjeren na čovjeka i nastoji postati svjetski predvodnik u 
digitalnom dobu. Također je pitala slažu li se članovi s time da bi se u dokumentu trebalo pozabaviti 
stanjem u Ukrajini i potrebom za većom usmjerenošću na kiberobranu i zaštitu od dezinformacija. 
Sudionici sastanka izrazili su široku potporu obama prijedlozima. Osobito je prepoznato da nije bilo 
moguće zanemariti događaje prošlog mjeseca u Ukrajini i da je potrebna jasna izjava, osobito s 
obzirom na utjecaj tih događaja na cijelu Europu. Potrebno je posebno razmotriti kako riješiti 
dugoročne posljedice zapljene osobnih informacija u oružanom sukobu i nelegitimnu uporabu tih 
podataka u budućnosti. To je pitanje koje ostaje važno i nakon završetka ratovanja.  
 
4. Završna riječ predsjedateljice 
Predsjedateljica je objasnila da će se sljedeći dan održati predstavljanje općih odrednica prijedloga i 
njihovih posebnih mjera na plenarnoj sjednici. Pripremit će se revidirani nacrt prijedloga koji će 
odražavati doprinos sa sastanka, za daljnju raspravu na sljedećem sastanku Radne skupine za dva 
tjedna.  
 


