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1. Az elnök megnyitója 

Ez a digitális transzformációval foglalkozó munkacsoport ötödik ülése. Az ülést, amelyre hibrid 
formában kerül sor, Elina Valtonen vezeti. Az elnök áttekintést nyújt a résztvevőknek a folyamatról, 
emlékeztetve arra, hogy a 2021 októbere óta zajló első szakaszban a munkacsoport megvitatta a 
platform digitális transzformációval kapcsolatos észrevételeit, három pillér („Társadalmunk védelme”, 
„Az emberek szerepvállalásának növelése” és „A gazdaság megerősítése”) köré szervezve. Miután már 
rendelkezésre állnak az „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás/Oktatás, 
kultúra, ifjúság és sport/Digitális átállás” elnevezésű európai polgári vitacsoport és a nemzeti 
vitacsoportok ajánlásai, főként ezek az ajánlások képezik majd a munka alapját. A munka 
középpontjában tehát a polgári vitacsoportok ajánlásait tükröző témakörök állnak. Az elnök ismerteti 
a témaköröket: 

1. A digitális infrastruktúrához való hozzáférés, 
2. Az emberek szerepvállalását elősegítő digitális készségek, 
3. Biztonságos és megbízható társadalom, valamint 
4. Digitális innováció a gazdaság erősítése érdekében. 

 
2. Az „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és munkahelyek/Oktatás, kultúra, ifjúság és 
sport/Digitális átállás” elnevezésű 1. európai polgári vitacsoport és a digitális transzformációval 
foglalkozó nemzeti polgári vitacsoportok ajánlásainak ismertetése, majd vita 

Az európai polgári vitacsoportok képviselői ismertetik ajánlásaikat. Kifejtik a digitális oktatáshoz való 
jogra és a mindenki – köztük az idősek – számára biztosított internet-hozzáférésre vonatkozó 
ajánlásokat. Hangsúlyozzák a gyermekek számítógéphez való hozzáférésének fontosságát a Covid-
járvány alatti virtuális oktatás összefüggésében. A digitális oktatást – közös tantervvel – kötelezővé 
kell tenni az általános iskolától kezdődően. Felvetik a képzés fontosságának kérdését a 
munkaerőpiacra való belépés szempontjából. Az EU-nak a versenyképesség biztosítása és a stratégiai 
függőségek elkerülése érdekében be kell ruháznia a nagy kapacitású digitális infrastruktúrába. 
A képviselők egyike kifejti, hogy a mobilitási infrastruktúrához digitális infrastruktúrára is szükség lesz, 
és el kell kerülni, hogy az uniós digitális infrastruktúrát külföldi szereplők monopolizálják. 
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A polgárok képviselői előterjesztik azt az ajánlást is, hogy az EU kapjon szélesebb hatásköröket és több 
erőforrást az illegális tartalmak és a kiberbűnözés elleni küzdelem céljából. Az online platformoknak 
nagyobb felelősséget kell vállalniuk tartalmaikért, és a hatóságokat képessé kell tenni arra, hogy 
segítséget nyújtsanak a gyermekeknek az online szexuális zaklatással szemben. A digitális készségek 
és munka tekintetében a munkavállalóknak nyújtott digitális képzésre irányuló ajánlást terjesztenek 
elő, amelynek célja, hogy a munkavállalók megfeleljenek a munkaerőpiac igényeinek, és felhívják 
figyelmüket a meglévő platformok képességeire. Egy másik ajánlás az intelligens munkavégzésre 
vonatkozik, és aggályokat vet fel az európai munkahelyek áthelyezésével kapcsolatban, amit a 
társadalmi felelősségvállalás ösztönzése révén kell megakadályozni. Egy másik ajánlás arra kötelezné 
a közösségi médiával foglalkozó vállalatokat, hogy alkalmazzanak jobb algoritmusokat a megbízható 
és a hamis információk megkülönböztetésére, kiküszöbölve egyúttal a megbízhatatlan információk 
terjesztésének pénzügyi ösztönzőit és elkerülve a cenzúrát. A polgári vitacsoportok egy másik tagja 
rámutat a távmunkával kapcsolatos fizikai és mentális problémákra, és javasolja, hogy a vállalatok 
biztosítsanak ergonomikus székeket és asztalokat alkalmazottaik számára. A minden életszakaszra 
kiterjedő digitális oktatás is ajánlott, különösen a humán készségek és az internethasználat területén. 
 
A holland nemzeti polgári vitacsoport egyik képviselője három nemzeti ajánlást terjeszt elő. Először 
is, Európában mindenkinek gyors, biztonságos és stabil internetkapcsolattal kell rendelkeznie. Az 
online bűnözés elleni védelem nemzeti és európai szintű biztosítása rendkívül fontos. Másodszor, az 
EU-nak gondoskodnia kell arról, hogy az internetes vásárlások valamennyi uniós országban 
egyformán biztonságosak legyenek. A nagy internetes platformok befolyását egyértelmű uniós 
jogszabályokkal korlátozni kell. Harmadszor, az adatvédelmi szabályoknak gyakorlati végrehajtással 
és magyarázattal kell együtt járniuk, elsősorban a tagállamok által nyújtott iránymutatás révén. A 
képviselő emellett szorgalmazza, hogy a fiatalokat vonják be a digitális jogszabályokkal, különösen a 
médiaműveltséggel és a kritikai gondolkodással kapcsolatos döntéshozatalba. 
 
A viták során több résztvevő is utal az Ukrajna elleni agresszióra, úgy vélve, hogy az megerősíti számos 
ajánlás szükségességét és az Európa jövőjével kapcsolatos hasonló tanácskozási folyamatok értékét. 
Az ülés nagy vonalakban a négy témakör köré szerveződik, és a vita során a következő pontok 
merülnek fel: 
 
A digitális infrastruktúrához való hozzáférés 

Ø A résztvevők általánosságban támogatják a vonatkozó ajánlásokat, hangsúlyozva, hogy 
mindenkinek hozzáféréssel kell rendelkeznie a digitális infrastruktúrához, és senkit sem 
szabad hátrahagyni. Hivatkoznak az internet-hozzáférésre mint emberi jogra, illetve arra, hogy 
az EU-nak a megfizethető nagy sebességű internetet alapvető joggá kell tennie minden uniós 
polgár számára. Véleményük szerint az internetelérés elengedhetetlen a kevésbé fejlett 
területeken és a vidéki régiókban, és további támogatást igényel. Bemutatnak olyan 
folyamatban lévő kezdeményezéseket, mint például az 5G és az száloptikás hálózatok több 
ember számára történő hozzáférhetővé tételére irányuló munka, ezen belül a nagy sebességű 
széles sávú hozzáférés minden háztartás számára történő elérhetővé tétele. Hangsúlyozzák a 
nagy sebességű internet előnyeit az egységes piac és a munkalehetőségek szempontjából. 
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Ø Szorgalmazzák, hogy az EU gondoskodjon arról, hogy a digitális infrastruktúra, különösen a 
6G, szilárdan európai kézben legyen az európaiak biztonságának és védelmének garantálása, 
valamint a stratégiai autonómia biztosítása érdekében. Azzal az ajánlással kapcsolatban, hogy 
a monopóliumok megelőzése érdekében az infrastruktúrának állami vagyonná kell válnia, 
hangsúlyozzák, hogy vannak más módok is a monopóliumok ellenőrzésére, emellett pedig a 
magánvállalatok is ösztönözhetők a széles lefedettség biztosítására, például köz- és 
magánszféra közötti partnerségek révén vagy azáltal, hogy a vállalatok csak az egész országra 
kiterjedő lefedettség esetén kapnak rádióspektrum-hozzáférést. 

 
Az emberek szerepvállalását elősegítő digitális készségek 

Ø A résztvevők széles körben támogatják, hogy biztosítani kell a digitális oktatáshoz és 
képzéshez való hozzáférést. Megemlítik a digitális oktatási cselekvési tervvel kapcsolatos 
munkát. 

Ø A digitális készségeket több szempontból is döntő fontosságúnak tekintik. Véleményük szerint 
módot adnak például az álhírek kezelésére és a biztonságos internethasználatra, illetve 
lehetővé teszik a munkaerő-piaci részvételt. A polgárokat képezni kell online jogaikkal 
kapcsolatban is, például hogy joguk van nem alávetni magukat az algoritmikus 
döntéshozatalnak. A résztvevők szerint a digitális készségek és kompetenciák lehetővé teszik 
a polgárok számára, hogy a digitális társadalom részévé váljanak. Kiemelt figyelmet kap az 
inkluzív digitalizáció és a kiszolgáltatottabb csoportok számára biztosított hozzáférés, valamint 
hogy az oktatásban a humán készségekre és a netikettre is összpontosítani kell. 

 
Biztonságos és megbízható társadalom 

Ø Sokak véleménye szerint a kiberbiztonság kiemelt prioritásnak tekintendő, és növelni kell a 
meglévő erőfeszítésekkel és intézményekkel kapcsolatos tájékozottságot. 

Ø Felmerül az álhírek és a félretájékoztatás problémája is, és megemlítik a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabályjavaslattal kapcsolatban zajló munkát, amely demokratikus 
elveken alapuló tartalommoderálásra vonatkozó kötelezettségeket vezet be, ugyanakkor 
biztosítja az alapvető jogok tiszteletben tartását. Felhívják a figyelmet a Digitális Média 
Európai Megfigyelőközpontjára (EDMO). 

Ø A meglévő intézkedések mellett magatartási kódexet is javasolnak az álhírek elleni küzdelem 
érdekében. 

Ø A résztvevők egyike jobb uniós szintű koordinációs struktúrákat javasol annak elkerülése 
érdekében, hogy a származási ország elve alapján aránytalanul nagy szerep jusson egyes 
nemzeti hatóságokra. 

Ø Javasolják, hogy a polgárok részvétele révén működjenek együtt nagyobb mértékben a 
politikai döntéshozókkal. A digitális átállásnak tükröznie kell a polgárok alapvető jogait, 
biztosítania kell a személyes adatok védelmét, és meg kell akadályoznia a diszkriminációt. 

Ø Amellett, hogy ami offline jogellenes, annak online is jogellenesnek kell lennie, az offline 
alkalmazandó emberi jogokat online is alkalmazni kell. 

Ø Javaslat hangzik el a tömeges megfigyelés és arcfelismerés betiltására. 



 

4 
 

Ø Az algoritmusoknak átláthatónak kell lenniük, és a résztvevők fontos lépésnek tekintik a 
mesterséges intelligenciáról szóló jogszabályra irányuló jogalkotási javaslattal kapcsolatos 
megállapodást. 

Ø Az ukrajnai helyzet és a kriptoeszközök piacairól szóló rendeletjavaslat (MICA) kapcsán 
hangsúlyozzák a kriptovalutákkal való visszaélés lehetőségét. 

 
Digitális innováció a gazdaság erősítése érdekében 

Ø Az intelligens munkavégzésről szóló ajánlással kapcsolatban néhány résztvevő hangsúlyozza 
annak szükségességét, hogy a technológiai fejlesztések a munkavállalók fizikai és mentális 
egészségét szolgálják, jobbá tegyék életüket, és hogy a vállalatok ne használhassák fel a 
fejlesztéseket a munkavállalói jogok visszaszorítására. 

Ø Fontosnak tartják a digitális eszközök munkahelyi bevezetésének átláthatóságát, és a 
munkavállalókat be kell vonni a munkahelyi digitalizációba. 

Ø Javaslat hangzik el a munkahelyi megfigyelés szigorú ellenőrzésére, a tömeges megfigyelés és 
a biometrikus azonosítás tilalmára, valamint uniós szinten érvényesíthető jog biztosítására a 
mesterségesintelligencia-algoritmusok által hozott döntésekkel szemben. 

Ø A határokon átnyúló távmunka nem ütközhet akadályokba az EU-ban. 
Ø Elhangzik, hogy támogatják Európa ellenálló képességének növelését és a stratégiai 

függőségek csökkentését. 
Ø A résztvevők egyike szorgalmazza, hogy az európai gazdaság legyen nyitott, hangsúlyozva a 

belső piac megerősítésének és a kereskedelmi akadályok felszámolásának fontosságát. 
Aggályok hangzanak el a területi alapú tartalomkorlátozás gyakorlatával és annak kisebb 
országokra gyakorolt hatásaival kapcsolatban. 

Ø Az európai digitális szuverenitás és vezető szerep új technológiák – a K+F-et és a gyártást is 
beleértve – területén történő biztosítására irányuló kezdeményezések egyik példájaként 
megemlítik csipekről szóló európai jogszabályt, és a maga nemében világelsőként utalnak a 
mesterséges intelligenciáról szóló rendeletre irányuló javaslatra. 

Ø Hangsúlyozzák, hogy a digitális lehetőségek teljes körű kihasználása érdekében megbízható 
európai digitális személyazonosságra van szükség, amely biztonságos módot biztosíthatna a 
személyes adatok megosztására. 
 

3. Az elnök lezárja az ülést 

Az elnök utal a polgárok ajánlásainak ismertetésére és a március 12-i plenáris ülésen folytatott vitára. 
Elmondja, hogy a következő lépésként a javaslattervezetek megvitatása és a velük kapcsolatos 
visszajelzések fényében a munkacsoport következő ülésein sor kerül a javaslattervezetek 
előkészítésére, majd a javaslatoknak a konferencia plenáris ülése elé terjesztésére, a konferencia 
pedig május 9-én fejeződik be. 
 


