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TERVEZET – ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV 
Digitális transzformációval foglalkozó munkacsoport, elnök: Elina Valtonen, nemzeti 

parlamentek (Finnország)/Riina Sikkut, nemzeti parlamentek (Észtország) 
2022. március 25., péntek, 9.00–11.30 és 14.00–16.00 

 
1. Az elnök megnyitja az ülést  
Az elnök kifejti, hogy az ülés célja annak az öt javaslattervezetnek a megvitatása és részletes 
kidolgozása, amelyek egy átfogó célkitűzést és az azt kísérő konkrét intézkedéseket tartalmazzák, és 
amelyeket az ülés előtt a résztvevők megkaptak. Ezek a javaslatok főként az európai és nemzeti polgári 
vitacsoportok ajánlásain alapultak; a többnyelvű digitális platformon, a munkacsoport korábbi 
megbeszélésein és a konferencia plenáris ülésén felmerült gondolatokat is figyelembe vették. Az elnök 
tájékoztat arról, hogy a munkacsoportban és a plenáris ülésen folytatott megbeszélések alapján 
elkészítik a javaslatok felülvizsgált változatát, amelyet a munkacsoport két héten belül megvitat.  
 
2. A szóvivő felszólalása 
A polgárok szóvivője röviden ismerteti az öt javaslatot, amelyek a digitális transzformációval foglalkozó 
munkacsoport munkája által érintett alábbi négy témakörben születtek: I. A digitális infrastruktúrához 
való hozzáférés (1 javaslat), II. Az emberek szerepvállalását elősegítő digitális készségek (1 javaslat), 
III. Biztonságos és megbízható digitális társadalom (2 javaslat) és IV. Digitális innováció a gazdaság 
megerősítése érdekében (1 javaslat). Azt javasolja, hogy minden javasolt konkrét intézkedést lássanak 
el kereszthivatkozással a polgárok azon vonatkozó ajánlására, amelyből megszületett, mivel ez nem 
mindig egyértelmű.  
 
3. A javaslattervezetek ismertetése és megvitatása a tervezetek március 26-i plenáris ülés elé 
terjesztése céljából 
Az ezt követő vita során általánosságban támogatták a javaslatokat, és számos ötlet merült fel azok 
továbbfejlesztésére. Több tag hangsúlyozta, hogy az ukrajnai tragikus események megerősítették a 
tárgyalt kérdések jelentőségét Európa számára. 
 
1. javaslat – Az internethez és a digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférés/Az EU digitális 
infrastruktúrájának szuverenitása 
A megbeszélés során a következő kérdésekkel foglalkoztak, és az alábbi javaslatok születtek: 

Ø A szövegbe be kell illeszteni az elektromos és önvezető járművek használatának alapvető 
előfeltételét jelentő digitális infrastruktúrára való hivatkozást, és biztosítani kell a más 
munkacsoportokban végzett munkával való összhangot. 
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Ø Hivatkozást illesztettek be az európai digitális jogokról és elvekről szóló javasolt nyilatkozatra, 
valamint a digitális évtized szakpolitikai programjára. Hangsúlyozták az összekapcsoltsághoz 
és az adatfeldolgozáshoz való szükséges hozzáférés fontosságát egy olyan új típusú 
„távolságok nélküli digitális társadalom” számára, amelyben a polgárok bárhol dolgozhatnak, 
tanulhatnak és élhetnek közösségi életet. 

Ø Hangsúlyozták, hogy biztosítani kell a hozzáférést a digitális termékek előállításához 
szükséges infrastruktúrához, például a számítástechnikához, a mikroprocesszorokhoz, az 
adattároláshoz és az adatmobilitáshoz. Rögzítették, hogy a digitális autonómia nem zárt 
társadalmat jelent, hanem a digitális eszközök feletti demokratikus ellenőrzés lehetőségét, 
függetlenül a világ azon részeitől, amelyek nem osztják az európai értékeket. 

Ø Elhangzott, hogy a javaslatban a „digitális szuverenitás” kifejezést kellene használni az 
„autonómia” vagy „függetlenség” kifejezés helyett. 

Ø Az európai technológiai ágazat és versenyképességének megerősítése érdekében hangsúlyt 
kell fektetni az európai technológiákba történő beruházásokra. 

Ø Javasolták, hogy az 1. egyedi intézkedésbe foglaljanak bele az infrastruktúra 
„fenntarthatóságára” való hivatkozásokat.  

Ø A javaslatnak ki kell terjednie az internet-hozzáférés „megfizethetőségére” is. 
Ø Javaslat született az intézkedések sorrendjének megváltoztatására (1, 2, 6, 5, 7, 4). 
Ø A 2. egyedi intézkedésben pontosabb megfogalmazásra volt szükség a digitális szakadék 

megszüntetése tekintetében, mind a különböző tagállamokban fennálló feltételek, mind a 
városi és vidéki területek közötti szakadék tekintetében, ahol a legnagyobb szükség van a 
finanszírozásra. 

Ø A 3. egyedi intézkedéssel kapcsolatban eltérő vélemények hangzottak el a célzott finanszírozás 
felhasználását érintően. Míg néhányan pontosabb megfogalmazást javasoltak, összességében 
az a vélekedés alakult ki, hogy ez olyan általános elv, amely mindenképpen minden javaslatra 
vonatkozik, így nem jelent hozzáadott értéket; a többség azt támogatta, hogy vagy hagyják el 
ezt a részt, vagy a szöveg egy általános részében kapjon helyet.  

Ø Kérés érkezett a 6. egyedi intézkedés jelentésének és hatályának pontosítására. Az elnök a 
következő példát hozta fel: ha vállalkozást akarunk alapítani és hatósági ügyintézést kell 
folytatnunk, ezt digitálisan is el lehessen végezni, és javítani kell ezen a folyamaton. 

Ø Javasolták annak biztosítását, hogy a javaslat ne csak a hozzáféréshez való jogra terjedjen ki, 
hanem a digitális infrastruktúrához való tényleges hozzáférés garanciájára is. Felmerült a 
kérdés, hogy a felhőalapú szolgáltatásokhoz való hozzáférésre is ki kell-e terjeszteni. 

Ø Javasolták továbbá, hogy a 4. egyedi intézkedésben vegyék figyelembe az adatkoncentrációt 
és az információs monopóliumokat is. 

Ø Továbbá, hogy a javaslatba kerüljön be az egyenlő hozzáférés, az 5. egyedi intézkedést 
terjesszék ki a kiszolgáltatott személyek szélesebb körére, valamint erősítsék meg a 6. egyedi 
intézkedést, hogy inkluzívabb legyen, különösen a társadalom nehezen elérhető szegmensei 
számára. 

Ø Illesszenek be hivatkozást a régiók szerepére, például a finanszírozás terén, valamint az olyan 
antidemokratikus országoktól való függőség elkerülésére, amelyek nem tartják tiszteletben az 
európai értékeket és az emberi jogokat. Illesszenek be hivatkozást a polgárok regionális, 
nemzeti és európai szintű döntéshozatali folyamatokban való részvételére.  
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Ø A nemzetközi barangolási díjak tekintetében hivatkozni kell a belföldi díjszabás szerinti 
barangolás elvére. 

Ø Döntő fontosságú annak biztosítása is, hogy a polgárok biztonságos és felhasználóbarát 
online hozzáféréssel rendelkezzenek a közszolgáltatásokhoz, amire most az ukrajnai háború 
elől menekülő tömegek szükségletei is egyértelműen rámutatnak. 
 

2. javaslat – Annak biztosítása, hogy a szükséges digitális készségek és lehetőségek biztosításával 
valamennyi uniós polgár részesüljön a digitalizáció előnyeiből 
A megbeszélés során a következő kérdésekkel foglalkoztak, és az alábbi javaslatok születtek: 

Ø Alapvető fontosságú a digitalizáció emberi dimenziójának kezelése, prioritásként kezelve a 
digitális készségek fejlesztését. 

Ø Konkrétabban utaljanak és építsenek az oktatás és a készségfejlesztés javítását célzó meglévő 
eszközökre. A párhuzamosságok elkerülése érdekében tisztázni kell, hogy az 5. egyedi 
intézkedés hatálya alá tartozó intézkedések közül melyek azok, amelyek uniós szintű 
végrehajtása már megtörtént.  

Ø Hivatkozni kell a platform-munkavállalók jogainak tiszteletben tartására és a platformok 
munkáltatói kötelezettségeire, továbbá szerepeltetni kell azt a kötelezettséget, hogy a 
munkavállalókat tájékoztassák és konzultáljanak velük a munkakörülményeiket befolyásoló 
digitális technológiák bevezetése előtt. 

Ø Hivatkozni kell a kisebbségi nyelvekhez való hozzáférés biztosítására (az uniós polgárok 10%-
ának anyanyelve nem hivatalos uniós nyelv). 

Ø Nagyobb hangsúlyt kell helyezni a kkv-k digitális kompetenciáinak és készségeinek 
fejlesztésére, ami segíti őket abban, hogy belépjenek a digitális korba. Hivatkozni kell a 
mikrotanúsítványokra vonatkozó közelmúltbeli javaslatokra. Javaslat érkezett az 1. és 5. 
intézkedés egy klaszterbe történő összevonására. 

Ø Egyértelművé kell tenni, hogy a digitális oktatásnak és képzésnek összeegyeztethetőnek kell 
lennie a kiszolgáltatott csoportok, különösen a gyermekek egészséges fejlődésével (1. egyedi 
intézkedés). A javaslatban kifejezetten foglalkozni kell a nemek közötti szakadékkal. Az 
internethez való hozzáférést emberi jogként kell elismerni. 

Ø Ki kell bővíteni a kiszolgáltatott csoportok, köztük a menekültek szükségleteire való 
hivatkozásokat. Hangsúlyozni kell a tanárok és a közigazgatás képzésének fontosságát.  

Ø Pontosítani kell az iskolai oktatás keretén belüli uniós képesítési rendszerre való hivatkozás 
jelentését. 

Ø Az idősekre való hivatkozásokat egyetlen egyedi intézkedésben lehetne összekapcsolni, hogy 
nagyobb hangsúlyt kapjanak, továbbá a kiszolgáltatott személyek valamennyi kategóriájára 
vonatkozó hivatkozást kell szerepeltetni.  
 

3. javaslat – A kiberbiztonság fokozása, az illegális tartalmak és a kiberbűnözés elleni fellépés, 
valamint a dezinformáció kezelése  
A megbeszélés során a következő kérdésekkel foglalkoztak, és az alábbi javaslatok születtek: 
 

Ø Tisztázni kell az Europol/a Kiberbűnözés Elleni Európai Központ szerepét és pontosítani 
kapacitásait (lásd az 1. egyedi intézkedést). 
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Ø Tovább kell lépni az európai intézmények, például az ENISA megerősítése terén a polgárok 
kibertámadásokkal szembeni megóvása érdekében. A reaktív megközelítésről át kell állni 
proaktív megközelítésre. 

Ø Döntő fontosságúként értékelték a polgárok és a közösségi média közötti kapcsolatot annak 
elkerülése érdekében, hogy a propaganda és a dezinformáció torzítsa a valóságról alkotott 
képet, ugyanakkor megőrizve a társadalom nyitottságát és demokratikus értékeit. Hivatkozást 
illesztettek be a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra és a digitális piacokról szóló 
jogszabályra vonatkozó javaslatokra, amelyek a nagyon nagy platformok felelősségével 
foglalkoznak. 

Ø A 4. és 5. egyedi intézkedést illetően felmerült a kérdés, hogy ésszerűen elvárható-e, hogy 
algoritmusokra lehessen támaszkodni az információk megbízhatóságának értékeléséhez, vagy 
hogy egy platform elfogultság vagy cenzúra nélkül megbízhatóan értékelni tudjon más 
információforrásokat?  

Ø Fontos egy olyan emberközpontú megközelítés fenntartása, amely az emberek kezében tartja 
az algoritmusokat is magában foglaló döntéshozatali folyamatok feletti végső ellenőrzést.  

Ø Hivatkozást kell beilleszteni a szankciók végrehajtására (2. egyedi intézkedés) és a 
gyűlöletbeszédre (3. és 4. egyedi intézkedés). Hangsúlyozni kell a figyelemfelkeltés és a 
koordináció szerepét a félretájékoztatás kezelésében, ahelyett, hogy platformokra és 
algoritmusokra támaszkodnánk az információforrások megbízhatóságának értékelése terén.  

Ø Az Ukrajna elleni orosz támadás vagy az egészségügyi rendszerek elleni közelmúltbeli 
támadások fényében nagyobb hangsúlyt kellett fektetni a kibervédelemre. Európának be kell 
ruháznia saját infrastruktúrájába, ideértve a digitális védelmet is, az illegális támadásokkal és 
tartalmakkal szembeni védelem érdekében. Az egyedi intézkedéseknek a meglévő 
jogszabályok jobb végrehajtására kell összpontosítaniuk, mivel néhány javaslat már szerepel 
az uniós jogban.  

Ø Hivatkozni kell a helyi és regionális kiberbiztonsági központokra és hatóságokra, valamint 
szerepükre.  

Ø A javaslatnak foglalkoznia kell az adatok és algoritmusok olyan felhasználásával, amely 
veszélyezteti a munkavállalók alapvető jogait.  

Ø Utalni kell annak fontosságára, hogy elkerüljük az aránytalan munkahelyi digitális ellenőrzések 
negatív (többek között egészségügyi) hatásait, és elő kell írni a kollektív szerződés és/vagy a 
munkavállalók tájékoztatáson alapuló beleegyezésének alkalmazását. A foglalkoztatási 
kérdésekben való döntéshozatal során az algoritmusok alkalmazása nem áshatják alá a 
munkavállalók jogait.  
 

 
4. javaslat – A meglévő adatvédelmi szabályok (GDPR) jobb tudatosítása, hatékonyabb végrehajtása 
és érvényesítése  
A megbeszélés során a következő kérdésekkel foglalkoztak, és az alábbi javaslatok születtek: 

Ø Határozott ajánlásokat fogadtak el arra vonatkozóan, hogy az általános adatvédelmi 
rendeletet/a tájékoztatáson alapuló hozzájárulást jobban el kell magyarázni, közérthetőbben 
kell megfogalmazni és EU-szerte tovább kell harmonizálni. 

Ø Megállapították, hogy a legtöbb intézkedés meglévő jogi kötelezettségekhez kapcsolódik, és 
hogy meg kell erősíteni a végrehajtásra és érvényesítésre összpontosító intézkedéseket. 
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Ø Meg kell határozni egy határidőt, amelynek lejártával a személyes adatokat törölni kell.  
Ø Pontosítani kell a „kötelező tanfolyamokra” való hivatkozást a 3. egyedi intézkedésben.  
Ø A 8. egyedi intézkedést illetően óvatosságra van szükség annak biztosítása érdekében, hogy 

az általános adatvédelmi rendeletnek való megfelelés tanúsításának említett költségei ne 
szorítsák ki a kkv-kat a piacról, csökkentve ezzel a fogyasztók választási lehetőségeit.  

Ø A 9. egyedi intézkedést illetően tisztázni kell a javasolt független páneurópai ügynökség 
szerepét, tekintettel az európai adatvédelmi biztos és az e területért felelős nemzeti 
ügynökségek meglévő feladataira.  

Ø A 9. egyedi intézkedésben a „vállalatok működésének korlátozására” való hivatkozás további 
pontosításra szorul. 

 
5. javaslat – Digitalizációs intézkedések, amelyek erősítik a gazdaságot/emberközpontú 
megközelítést 
A megbeszélés során a következő kérdésekkel foglalkoztak, és az alábbi javaslatok születtek: 

 
Ø Az 5. javaslatnak ambiciózusabbnak kell lennie, ha azt akarjuk, hogy Európa világelső legyen 

a digitális összekapcsoltság, a társadalmi felelősségvállalás és a gazdasági és társadalmi 
fenntarthatóság terén, valamint hogy elérje a zöld megállapodás célkitűzéseit.  

Ø Szerepeltetni kell, hogy a távmunka során is ergonomikus eszközökre van szükség. 
Ø Határozottabban ki kell emelni a mesterséges intelligenciát is használó döntéshozatali 

folyamatok emberi felügyeletének fontosságát.  
Ø Egész EU-ra kiterjedő elvként szerepeltetni kell az „először digitálisan” elvre való hivatkozást. 

A 4. egyedi intézkedés eredménytábláját a vállalkozásokon túl ki lehetne terjeszteni az uniós 
közszolgáltatásokra.  

Ø A 8. egyedi intézkedésben szereplő, európai digitális személyazonosságra való hivatkozást 
előrébb kell sorolni az egyedi intézkedések sorában.  

Ø Az 5. egyedi intézkedésben hivatkozni kell a meglévő digitális innovációs központokra és más 
hálózatok azokkal való összekapcsolására, a kkv-k hatékonyabb elérése érdekében.  

Ø Digitalizálni kell a kkv-k Unióban folytatott üzleti tevékenységeit segítő eljárásokat, valamint 
az induló vállalkozások technológiai függőségének csökkentését célzó támogatásokhoz 
kapcsolódó eljárásokat.  

Ø A javaslat címében hangsúlyozni kell az igazságosságot, pl. a gazdaság igazságos megerősítése 
érdekében. A 2. egyedi intézkedésben utalni kell a társadalmi felelősségvállalásra és a 
„lecsatlakozáshoz való jogra”. Utalni kell a társadalmi pontozás tilalmára, ahogy a 
mesterséges intelligenciáról szóló jogszabályban is szerepel. A szöveg egészüljön ki az 
információk analóg formában való elérhetőségének fenntartására való hivatkozással, 
amennyiben erre a polgároknak továbbra is szükség van.  

Ø A dezinformációval összefüggésben hivatkozni kell a közösségi médiában megjelenő hamis 
értékelések által okozott károkra. Fontolóra kell venni egy európai fizetési rendszer 
létrehozását a digitális innováció és növekedés előmozdítása érdekében.  

Ø A 7. egyedi intézkedés tekintetében az oktatásban és képzésben is nyílt forráskódú 
szoftvereket kell alkalmazni a munka világába való zökkenőmentes átmenet megkönnyítése 
érdekében.  
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Ø Említeni kell a digitális gazdaság méltányos adóztatását az egész EU-ban, a nyílt forráskódú 
szoftverek célzott finanszírozását, valamint azt, hogy szabályozás útján orvosolni kell a 
platformokhoz kötődő munkahelyek bizonytalanságát és a platform-munkavállalók szociális 
védelmének hiányát. 

Ø A digitális világban ugyanazoknak a biztonsági és adatvédelmi garanciáknak kell 
érvényesülniük, amelyek emberközpontú módon erősítik meg az európai értékeket, mint az 
anyagi világban. Ebben az összefüggésben nagyon fontos volt az európai digitális 
személyazonossági keret aktualizálására irányuló javaslat.  

 
A vita végén az elnök felteszi a kérdést, hogy a tagok fel kívánják-e oldani az ambíciók érzékelt hiányát 
azzal, hogy a dokumentumhoz egy rövid szöveget illesztenek, amely leírja, hogy Európa egy 
emberközpontú megközelítésre épülő digitális társadalomként képzeli el magát, és arra törekszik, 
hogy világelső legyen a digitális korban. Felteszi továbbá a kérdést, hogy a tagok egyetértenek-e azzal, 
hogy a dokumentumnak foglalkoznia kell az ukrajnai helyzettel, és hogy nagyobb hangsúlyt kell 
fektetni a kibervédelemre és a dezinformációval szembeni védelemre. Az ülésen részt vevők mindkét 
javaslatot széles körben támogatták. Különösen azt ismerték el, hogy lehetetlen figyelmen kívül hagyni 
az elmúlt hónap ukrajnai eseményeit, és hogy egyértelmű nyilatkozatra van szükség, különös 
tekintettel arra, hogy ezek az események milyen hatást gyakorolnak Európa egészére. Különös 
figyelmet kell fordítani arra, hogy miként lehet kezelni a személyes információk fegyveres konfliktus 
során történő lefoglalásának és ezen adatok jogtalan jövőbeli felhasználásának hosszú távú 
következményeit. Ez egy olyan kérdés, amely a harcok beszüntetését követően is érvényes marad.  
 
4. Az elnök lezárja az ülést 
Az elnök kifejti, hogy a másnapi plenáris ülésen ismertetik a javaslatok főbb irányvonalait és egyedi 
intézkedéseiket. Ezután elkészítik a javaslatok felülvizsgált tervezetét, amely tükrözni fogja az ülésen 
elhangzottakat is, és azt a munkacsoport következő, két hét múlva esedékes ülésén további vitára 
bocsátják.  
 
 
 


