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ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV 

Digitális transzformációval foglalkozó munkacsoport, elnök: Elina Valtonen, nemzeti parlamentek 
(Finnország) 

2022. január 21., péntek, 10.00–12.00 

1. Az elnök bevezető megjegyzései 

A munkacsoport harmadik ülését Elina Valtonen (nemzeti parlamentek, Finnország) vezeti, aki Riina 
Sikkuttól (nemzeti parlamentek, Észtország) veszi át az elnöki feladatokat. Az ülést hibrid formában tartják 
és az interneten élőben közvetítik. Az elnök rövid bevezetővel és egy prezentációval kezdi az ülést, 
amelyben áttekintést nyújt az aznapi megbeszélés folyamatáról és témájáról: „Az emberek 
szerepvállalásának növelése”, amely a digitális identitás, a digitális egészségügy, az e-demokrácia és a 
határokon átnyúló mozgások (digitális eszközök) témakörét foglalja magában. Az elnök áttekinti a digitális 
platformon és az európai polgári vitacsoport iránymutatásai keretében eddig kapott észrevételeket, és a 
vita előkészítéseként ismerteti az európai szinten folyamatban lévő kezdeményezéseket. 

2. A digitális transzformációval foglalkozó európai polgári vitacsoport megbeszéléseinek állása 

Az európai polgári vitacsoport képviselői áttekintést nyújtanak a vitacsoport eddigi megbeszéléseiről és a 
vita tárgyát képező iránymutatásokról. Hangsúlyozzák a digitális készségek és jártasság, valamint a 
kapcsolódó eszközök (például az időseknek, illetve fiataloknak szóló tanulási platformok) fontosságát. Az 
álhírek, a dezinformáció és az online zaklatás elleni küzdelemhez kulcsfontosságúnak tartják a digitális 
oktatáshoz való alapvető hozzáférést és a képzést. Elengedhetetlennek tartják egész Unió-szerte a kiváló 
minőségű internet-hozzáférés biztosítását, többek között a vidéki és a kevésbé jó adottságokkal 
rendelkező területeken. A polgárok ezenkívül úgy vélik, hogy fel kell gyorsítani egy egész EU-ra kiterjedő 
elektronikus személyazonosító rendszer fejlesztését és bevezetését. 

A polgárok megosztották saját tapasztalataikat a Covid idején folytatott otthoni munkavégzéssel 
kapcsolatban, az ezzel járó számos problémával együtt. A világjárvány miatt a távoli („intelligens”) 
munkavégzésre való átállás hatással volt az egyének egészségére és jóllétére. Meg kell fontolni, hogy az 
„intelligens munkavégzés” alkalmazása során biztosítékokat nyújtsanak a munkavállalók számára, 
ideértve a munkaidő korlátozását és a lecsatlakozáshoz való jogot, a megfelelő bútorokhoz és 
felszerelésekhez való jogot, valamint a foglalkoztatás pusztán költségszempontú áthelyezésének 
elkerülését. A munka és a magánélet közötti egyensúly védelme érdekében egy európai keretre van 
szükség. 

A nemzeti vitacsoportok és rendezvények egyik képviselője hangsúlyozza, hogy az EU-ban növelni kell a 
vállalkozói szemléletet, és különböző ösztönzők révén tehetségeket kell idevonzani a világból, többek 
között a nem uniós országokból. Felhívják a figyelmet az uniós szintű azonosítás fontosságára és az uniós 
választásokon az elektronikus szavazás lehetőségeire. 

Javasolják továbbá az Európa jövőjéről szóló konferencia számára létrehozott sikeres többnyelvű digitális 
platform fenntartását annak érdekében, hogy a polgárok Unió-szerte folyamatosan támogatást kapjanak. 

3. Vita a digitális platformról és az európai polgári vitacsoporttól az emberek szerepvállalásának 
növelésével kapcsolatban kapott legfontosabb aktuális észrevételekről 
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A vita során a csoport tagjai a polgárok által tett számos javaslatot elfogadnak és támogatnak, és a 
következő problémákat vetik fel: 

A munkahelyi digitális egészség fontossága a munkahelyi egészségvédelem és biztonság, valamint a 
szociális párbeszéd összefüggésében, tekintettel arra, hogy a távoli munkavégzés jelenlegi módjai 
kimerüléshez és fáradtsághoz vezetnek. Szorgalmazzák a hatályos jogszabályok felülvizsgálatát, különösen 
a távmunkára vonatkozóan. 

Ezt a pontot számos felszólaló is megerősíti, akik rámutatnak, hogy a hosszabb időtartamú távmunka és 
általában véve a képernyő előtt töltött túl sok idő káros hatással van a mentális egészségre, és 
szorgalmazzák a lecsatlakozáshoz való jogot, valamint egy uniós keretet, amelynek célja a munka és a 
magánélet közötti egyensúly védelme. 

Mások arra mutatnak rá, hogy a digitális egészségügy milyen lehetőségeket rejt arra, hogy a 
szolgáltatásokat elérhetőbbé tegyék a vidéki területeken, de hangsúlyozzák, hogy ez csak akkor 
működhet, ha a szakemberek és a polgárok rendelkeznek digitális készségekkel. 

Visszatérő javaslatként szerepel a digitális készségek és jártasság fejlesztésének szükségessége, és a 
digitális jártasság fontossága számos különböző kontextusban felvetődik. Meg kell szüntetni a készség- és 
tudásbeli hiányosságokat, és növelni kell az emberek szerepvállalását. A résztvevők felvetik, hogy a 
digitális jártasság fontos szerepet játszik a gyermekek és a kiszolgáltatottabb internethasználók védelme 
szempontjából. 

Kiemelik a hozzáférhetőséggel, a digitális szakadék elleni küzdelemmel és annak biztosításával 
kapcsolatos kihívásokat, hogy senkit se hagyjanak magára, valamint azt, hogy az internethez való 
hozzáférésnek alapvető jognak kellene lennie. E tekintetben rámutatnak arra, hogy maga a többnyelvű 
digitális platform is hiányosságokkal küzd a hozzáférhetőség tekintetében.  

Egy tag beszámol a német polgári vitacsoport eredményeiről, amely a „Digi Check” bevezetését javasolta: 
ez annak mérésére szolgálna, hogy a vállalatok és a közigazgatási szervek milyen mértékben alkalmazzák 
a digitális innovációkat és biztosítják a polgárok adatainak védelmét. Egy másik ajánlás egy, a televízió- és 
rádióállomások tudományos információit összefogó platform létrehozására, a fordítással történő 
információcsere lehetőségeire, egy „európai Facebookra” és egyfajta európai ARTE létrehozására irányult. 

Prioritásként említik az internet-hozzáférés biztosítását a vidéki és távoli területeken is, csakúgy, mint a 
digitális szabványok harmonizációjának szükségességét a gazdasági növekedés biztosítása érdekében. 

Felvetődik az algoritmusok átláthatósága annak biztosítása érdekében, hogy a polgárok megértsék, mi 
történik adataikkal, valamint a magáncélú eszközök átláthatóságának hiánya és a magáncégek jobb 
ellenőrzésének szükségessége. Megemlítik annak szükségességét, hogy a digitális óriásokkal való 
kommunikáció során egységes hangon kell fellépni, és meg kell mutatni, hogy Európa elvárja, hogy a 
digitális óriások az adófizetésen túl is teljes mértékben átlátható módon tegyenek eleget társadalmi 
felelősségüknek. 

Néhány tag azt javasolja, hogy az EU váljon normaalkotóvá a digitális szuverenitás, a stratégiai 
függetlenség és a globális versenyképesség biztosítása érdekében. Az EU-nak meg kell határoznia az 
emberi jogok online tiszteletben tartására vonatkozó szabályokat, egy másik javaslat pedig egy „digitális 
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jogok chartájára” irányul. A digitális szolgáltatásokhoz való biztonságos hozzáférés biztosítása és a digitális 
potenciál teljes körű kiaknázása érdekében infrastrukturális beruházásokra van szükség. 

Ami az e-szavazást illeti, míg egyesek az elektronikus szavazási rendszerek kísérleti bevezetését javasolják 
(pl. a következő európai parlamenti választásokon), mások úgy vélik, hogy ez nem igazán növeli a 
szavazásokon való részvételt. Javasolják kísérleti projektek közösségi finanszírozását annak érdekében, 
hogy az e-demokráciának a rendes konzultációk melletti alkalmazása szisztematikusabbá és 
fenntarthatóbbá váljon. 

A résztvevők támogatják az uniós digitális pénztárcát és digitális azonosítót, valamint a határokon átnyúló 
e-szolgáltatásokat, amelyek lehetővé tehetnék az uniós polgárok számára, hogy anélkül jelentkezzenek be 
az alkalmazásokba, hogy nagy digitális platformokra kellene belépniük, amelyek saját kereskedelmi 
céljaikra használják fel adataikat. 

A nyelvi akadályokat olyan tényezőként említik, amely a digitális világban is problémát jelent. 

Megemlítik az „intelligens város” és az e-kormányzati kezdeményezések fontosságát a polgárok digitális 
átállásban való szerepvállalásának erősítése, valamint az olyan automatizált elektronikus szolgáltatások 
fejlesztése szempontjából, amelyek tájékoztatást nyújtanak és válaszolnak a polgárok kérdéseire, például 
az egészségügyi ellátással vagy más témákkal kapcsolatban. 

Ami azt a – több felszólaló által is elismert – igényt illeti, hogy legyen egyértelmű, milyen uniós szintű 
fellépés van már folyamatban a felvetett aggályok kezelése érdekében, hasznos eszközül szolgál a 
Parlament honlapján található jogalkotási menetrend, amely tájékoztat a folyamatban lévő munka 
állásáról. Hangsúlyozzák azonban azt is, hogy a digitális területen folyamatban lévő jogalkotási 
kezdeményezések (pl. a mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály, a digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabály és a digitális piacokról szóló jogszabály) nem a történet végét jelentik, és nem teszik 
szükségtelenné a javaslatot, hanem egy összefüggő folyamat részét képezik. 

Az elnök záró megjegyzései 

Az elnök mindenkinek köszönetet mond a gyümölcsöző vitáért. A következő munkacsoporti ülés a tervek 
szerint a digitális transzformációval kapcsolatban kijelölt harmadik témával, nevezetesen „A gazdaság 
megerősítése” témakörrel foglalkozik majd, és a mostani üléshez hasonlóan a digitális platformon és a 
polgári vitacsoportoktól e témában kapott észrevételekre helyezi a hangsúlyt. Amint az európai polgári 
vitacsoport megfogalmazta ajánlásait (február 25–27-én, Dublinban), a munkacsoport márciusban 
összeül, hogy megvitassa ezeket az ajánlásokat, és a márciusi/áprilisi plenáris ülésen számol be 
munkájáról. 

 

MELLÉKLET: A digitális transzformációval foglalkozó munkacsoport tagjainak jegyzéke 
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