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SKRÓCONY PROTOKÓŁ 

Grupa robocza ds. transformacji cyfrowej, pod przewodnictwem Eliny Valtonen, parlamenty 
narodowe (Finlandia) 

piątek 21 stycznia 2022 r. w godz. 10.00–12.00 

1. Wstępne uwagi przewodniczącej 

Trzecie posiedzenie grupy roboczej odbyło się w formie hybrydowej pod przewodnictwem Eliny Valtonen, 
parlamenty narodowe (Finlandia), która przejęła przewodniczenie od Riiny Sikkut, parlamenty narodowe 
(Estonia). Posiedzenie było transmitowane na żywo w internecie. Przewodnicząca rozpoczęła obrady od 
krótkiego wprowadzenia i przedstawiła procedurę oraz temat do przedyskutowania podczas posiedzenia: 
„wzmocnienie pozycji obywateli” obejmujący następujące zagadnienia: tożsamość cyfrowa, cyfrowy 
dobrostan, e-demokracja i ruch transgraniczny (narzędzia cyfrowe). Aby zarysować kontekst dyskusji, 
przewodnicząca przedstawiła propozycje, które napłynęły dotychczas za pośrednictwem platformy 
cyfrowej, oraz wynikające z debat orientacyjnych w ramach europejskiego panelu obywatelskiego 
i omówiła bieżące inicjatywy podejmowane na poziomie europejskim.  

2. Aktualny stan dyskusji w ramach europejskiego panelu obywatelskiego zajmującego się 
transformacją cyfrową 

Przedstawiciele europejskiego panelu obywatelskiego przedstawili przebieg prowadzonych dotychczas 
podczas panelu dyskusji oraz dyskutowane kierunki działania. Podkreślili znaczenie umiejętności 
cyfrowych i kultury informatycznej oraz odnośnych narzędzi (takich jak platformy edukacyjne dla osób 
w każdym wieku). Podstawowy dostęp do edukacji cyfrowej uznano za kluczowy, zaś szkolenia – za 
niezbędne w zwalczaniu fałszywych informacji i dezinformacji oraz napastowania online. Zadbanie o 
wysoką jakość dostępu do internetu w całej Unii, w tym na obszarach wiejskich i w trudniejszej sytuacji, 
uznano za istotne. Obywatele uznali również, że istnieje potrzeba przyspieszenia rozwoju i wdrażania 
systemu identyfikacji elektronicznej w całej Unii. 

Obywatele podzielili się swoimi własnymi doświadczeniami w zakresie pracy z domu podczas pandemii 
COVID-19 i licznymi związanymi z tym problemami. Przejście na pracę zdalną (inteligentną organizację 
pracy) ze względu na pandemię wpłynęło na zdrowie i dobrostan obywateli. Należy przemyśleć sposoby 
zadbania o istnienie odpowiednich zabezpieczeń dla pracowników, gdy korzystają ze środków 
inteligentnej organizacji pracy, w tym kontroli czasu pracy oraz prawa do bycia offline, prawa do 
korzystania z odpowiednich mebli i dostosowanego wyposażenia oraz unikania przenoszenia 
pracowników wyłącznie ze względu na koszty. Niezbędne są europejskie ramy ochrony równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym. 

Przedstawiciel paneli i wydarzeń krajowych podkreślił potrzebę podejmowania przez Unię 
przedsiębiorczych działań i przyciągania utalentowanych osób z całego świata za pośrednictwem różnych 
inicjatyw, w tym w drodze migracji z krajów spoza UE. Podkreślono znaczenie ogólnounijnej identyfikacji 
elektronicznej oraz możliwości głosowania elektronicznego w wyborach europejskich.  

Zasugerowano również utrzymanie funkcjonującej z powodzeniem wielojęzycznej platformy cyfrowej 
stworzonej na potrzeby Konferencji w sprawie przyszłości Europy, aby stale wspierać obywateli w całej 
UE. 
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3. Dyskusja na temat najważniejszych bieżących propozycji platformy cyfrowej i europejskiego 
panelu obywatelskiego w odniesieniu do wzmocnienia pozycji obywateli 

Podczas dyskusji członkowie grupy podjęli i poparli wiele sugestii obywateli i poruszyli następujące 
kwestie:  

Znaczenie dobrostanu cyfrowego w miejscu pracy w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
dialogu społecznego, z  uwzględnieniem bieżących metod pracy zdalnej, które prowadzą do wyczerpania 
i zmęczenia. Wezwano do przeglądu obowiązujących przepisów, w szczególności w odniesieniu do 
telepracy.  

Kwestię tę podkreśliło wielu mówców, wskazując na negatywny wpływ wydłużonych godzin telepracy i 
ogólnie zbyt długiego czasu przed ekranem na zdrowie psychiczne oraz wzywając do przyznania prawa do 
pozostawania offline i przyjęcia unijnych ram pozwalających chronić równowagę między życiem 
zawodowym a prywatnym.  

Inni wskazywali na możliwości, wynikające z dobrostanu cyfrowego, które zwiększają dostępność usług 
na obszarach wiejskich, a jednocześnie podkreślali, że jeśli ma to prawidłowo funkcjonować, pracownicy i 
obywatele muszą posiadać umiejętności cyfrowe. 

Wielokrotnie wskazywano na potrzebę poprawienia umiejętności cyfrowych i kultury informatycznej 
oraz znaczenie kultury informatycznej w wielu różnorakich kontekstach. Istnieje potrzeba zniwelowania 
luki w zakresie umiejętności i wiedzy, jak również wzmocnienia pozycji obywateli. Odniesiono się do 
znaczenia kultury informatycznej w ochronie dzieci i użytkowników internetu szczególnie narażonych na 
zagrożenia. 

Podkreślono wyzwania związane z dostępnością i zwalczaniem przepaści cyfrowej oraz dbałość o to, aby 
nikt nie pozostał w tyle, i zasugerowano, że dostęp do internetu powinien być prawem podstawowym. W 
tym kontekście wskazano na niedociągnięcia samej wielojęzycznej platformy cyfrowej pod względem 
dostępności.  

Jeden z członków grupy roboczej przedstawił wyniki niemieckiego panelu obywatelskiego, który zalecił 
wprowadzenie „kontroli cyfrowej”, w ramach której mierzono by, do jakiego stopnia przedsiębiorstwa i 
organy administracji publicznej korzystają z innowacyjnych rozwiązań cyfrowych i dbają o poszanowanie 
prywatności danych obywateli. Kolejne zalecenie wiąże się ze stworzeniem platformy, na której znajdą się 
informacje naukowe z telewizji i radia, opis sposobów wymiany informacji wraz z tłumaczeniem, 
europejski Facebook i rozwiązanie na kształt europejskiego ARTE. 

Zapewnienie dostępu do internetu również na obszarach wiejskich i szczególnie oddalonych uznano za 
priorytet, tak samo jak potrzebę ujednolicenia norm cyfrowych, aby zadbać o wzrost gospodarczy. 

Poruszono także przejrzystość algorytmów, co pozwala dopilnować, aby obywatele rozumieli, co dzieje 
się z ich danymi, jak również brak przejrzystości w zakresie prywatnych narzędzi i potrzebę lepszej kontroli 
prywatnych przedsiębiorstw. Podniesiono także kwestię potrzeby utrzymania wspólnego frontu wobec 
cyfrowych potentatów, jak również wskazania, że Europa ma pewne oczekiwania, iż cyfrowi potentaci 
będą działać w sposób w pełni przejrzysty, wywiązując się ze swoich zobowiązań w ramach społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, a nie tylko uiszczając podatki. 
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Niektórzy członkowie grupy zasugerowali, że UE powinna wyznaczać normy, które pozwolą zadbać o 
suwerenność cyfrową, niezależność strategiczną i konkurencyjność na świecie. UE powinna ustalić zasady 
poszanowania praw człowieka online, a kolejna sugestia dotyczyła przyjęcia karty praw cyfrowych. 
Niezbędne są inwestycje w infrastrukturę, aby zadbać o bezpieczny dostęp do usług cyfrowych i w pełni 
korzystać z możliwości cyfrowych.  

W odniesieniu do głosowania elektronicznego niektórzy zasugerowali pilotażowe systemy głosowania 
elektronicznego (np. podczas kolejnych wyborów do Parlamentu Europejskiego), inni uznali zaś, że nie 
podwyższa to zasadniczo frekwencji wyborczej. Zaproponowano finansowanie społecznościowe 
projektów pilotażowych, aby systematycznie i w sposób bardziej zrównoważony korzystać z e-demokracji 
równolegle do regularnych konsultacji. 

Poparto cyfrowy portfel i cyfrową tożsamość w UE, jak również transgraniczne e-usługi, które mogłyby 
umożliwić obywatelom UE logowanie się do aplikacji bez konieczności korzystania z dużych platform 
cyfrowych wykorzystujących dane obywateli do własnych celów handlowych.  

Wskazano na bariery językowe jako kwestię problematyczną w świecie cyfrowym.  

Poruszono również kwestię „inteligentnych miast” oraz inicjatyw w zakresie administracji elektronicznej 
w celu wzmacniania pozycji obywateli podczas transformacji cyfrowej, jak również opracowywanie 
zautomatyzowanych usług elektronicznych pozwalających przekazać informacje i odpowiedzieć na 
pytania obywateli, np. w zakresie opieki zdrowotnej i innych zagadnień. 

Kilku mówców uznało potrzebę wyjaśnienia, jakie działania są już podejmowane na poziomie UE, aby 
zająć się obawami, użytecznym narzędziem jest tu tzw. „pociąg legislacyjny”, tj. dostępny na stronie PE 
harmonogram ustawodawczy Parlamentu Europejskiego, w ramach którego można uzyskać informacje 
nt. postępów toczących się prac. Podkreślono jednak również, że realizowane inicjatywy ustawodawcze 
w obszarze cyfryzacji (np. akt w sprawie sztucznej inteligencji, akt o usługach cyfrowych i akt o rynkach 
cyfrowych) nie wyczerpują tematu i nie sprawiają, że powyższa sugestia jest bezzasadna, są jedynie 
częścią toczącego się procesu.  

Końcowe uwagi przewodniczącej 

Przewodnicząca podziękowała wszystkim za owocną dyskusję. Kolejne posiedzenie grupy roboczej zajmie 
się trzecim z tematów wskazanych w obszarze transformacji cyfrowej, a mianowicie „wzmocnieniem 
gospodarki”, a zgromadzeni skoncentrują się, tak jak podczas tego posiedzenia, na propozycjach 
otrzymanych za pośrednictwem platformy cyfrowej i od paneli obywatelskich. Po przekazaniu zaleceń 
europejskiego panelu obywatelskiego (25-27 lutego w Dublinie) grupa robocza spotka się, aby 
przedyskutować te zalecenia w marcu i przedstawi wyniki swych prac na posiedzeniu plenarnym na 
przełomie marca i kwietnia. 

 

ZAŁĄCZNIK: Lista członków grupy roboczej ds. transformacji cyfrowej  


