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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
Ομάδα εργασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό,  

υπό την προεδρία της κ. Elina Valtonen, εθνικά κοινοβούλια (Φινλανδία)/ 
της κ. Riina Sikkut, εθνικά κοινοβούλια (Εσθονία) 

Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022, 9.00–11.30 και 14.00–16.00 
 

1. Έναρξη της συνεδρίασης από την πρόεδρο  
Η πρόεδρος εξηγεί ότι σκοπός της συνεδρίασης είναι να συζητηθεί και να αναλυθεί καθένα από τα 
πέντε σχέδια προτάσεων, που περιλαμβάνουν έναν γενικό στόχο και τα συνοδευτικά ειδικά μέτρα, 
τα οποία διανεμήθηκαν πριν από τη συνεδρίαση. Οι προτάσεις αυτές βασίστηκαν κυρίως στις 
συστάσεις των ευρωπαϊκών και εθνικών ομάδων πολιτών· ελήφθησαν επίσης υπόψη ιδέες από την 
πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα και από προηγούμενες συζητήσεις στο πλαίσιο της ομάδας 
εργασίας και της ολομέλειας της Διάσκεψης. Η πρόεδρος ενημερώνει ότι μια αναθεωρημένη έκδοση 
των προτάσεων θα εκπονηθεί με βάση τις συζητήσεις στην ομάδα εργασίας και στην ολομέλεια, για 
περαιτέρω συζήτηση από την ομάδα εργασίας σε δύο εβδομάδες.  
 
2. Παρέμβαση του εκπροσώπου  
Ο εκπρόσωπος των πολιτών παρουσιάζει εν συντομία τις πέντε προτάσεις, οι οποίες καλύπτουν τις 
τέσσερις ομάδες θεμάτων που εξετάστηκαν στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας εργασίας για τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό, και συγκεκριμένα: I Πρόσβαση σε ψηφιακές υποδομές (1 πρόταση), II 
Ψηφιακές δεξιότητες που ενδυναμώνουν τους πολίτες (1 πρόταση), III Ασφαλής και αξιόπιστη 
ψηφιακή κοινωνία (2 προτάσεις) και IV Ψηφιακή καινοτομία για την ενίσχυση της οικονομίας (1 
πρόταση). Προτείνει κάθε συγκεκριμένο προτεινόμενο μέτρο να αντιστοιχίζεται με παραπομπή στη 
σχετική σύσταση των πολιτών από την οποία προέρχεται, καθώς αυτό δεν είναι πάντα σαφές.  
 
3. Παρουσίαση και συζήτηση των σχεδίων προτάσεων με σκοπό την παρουσίαση των σχεδίων 
προτάσεων στην ολομέλεια της 26ης Μαρτίου 
Στη συζήτηση που ακολούθησε υπήρξε γενική υποστήριξη για τις προτάσεις, με πολλές προτάσεις 
για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Αρκετά μέλη υπογράμμισαν ότι τα τραγικά γεγονότα στην 
Ουκρανία ενίσχυσαν τη σημασία των θεμάτων που καλύπτονται για την Ευρώπη σήμερα. 
 
Πρόταση 1 — Πρόσβαση στο διαδίκτυο και στις ψηφιακές υπηρεσίες/Κυριαρχία των ψηφιακών 
υποδομών της ΕΕ 
Κατά τη συζήτηση εξετάστηκαν τα ακόλουθα ζητήματα και διατυπώθηκαν προτάσεις: 
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Ø Θα πρέπει να προστεθεί αναφορά στις ψηφιακές υποδομές ως βασικού παράγοντα 
διευκόλυνσης των ηλεκτρικών και αυτόνομων οχημάτων και να διασφαλιστεί η συνοχή με τις 
εργασίες άλλων ομάδων εργασίας. 

Ø Έγινε αναφορά στην προτεινόμενη διακήρυξη για τα ευρωπαϊκά ψηφιακά δικαιώματα και 
αρχές και στο πρόγραμμα πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία. Τονίστηκε η σημασία της 
αναγκαίας πρόσβασης στη συνδεσιμότητα και την επεξεργασία δεδομένων για ένα νέο είδος 
ψηφιακής «κοινωνίας χωρίς απόσταση», στην οποία οι πολίτες θα μπορούν να εργάζονται 
και να σπουδάζουν και να αλληλεπιδρούν κοινωνικά οπουδήποτε. 

Ø Υπογραμμίστηκε η ανάγκη να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στις υποδομές που απαιτούνται 
για την παραγωγή ψηφιακών προϊόντων, όπως η υπολογιστική, οι μικροεπεξεργαστές, η 
αποθήκευση δεδομένων και η κινητικότητα των δεδομένων. Η ψηφιακή αυτονομία δεν 
σημαίνει μια κλειστή κοινωνία, αλλά μάλλον το να υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος των 
ψηφιακών εργαλείων, σε ανεξαρτησία από εκείνα τα μέρη του κόσμου που δεν 
συμμερίζονται τις ευρωπαϊκές αξίες. 

Ø Προτάθηκε να χρησιμοποιηθεί ο όρος «ψηφιακή κυριαρχία» στην παρούσα πρόταση αντί 
των όρων «αυτονομία» ή «ανεξαρτησία». 

Ø Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στις επενδύσεις σε ευρωπαϊκές τεχνολογίες, ώστε να ενισχυθεί 
ο ευρωπαϊκός τεχνολογικός τομέας και η ανταγωνιστικότητά του. 

Ø Προτάθηκε να προστεθούν αναφορές στη «βιωσιμότητα» των υποδομών στο ειδικό μέτρο 
1.  

Ø Η πτυχή της «οικονομικά προσιτής» πρόσβασης στο διαδίκτυο θα πρέπει επίσης να 
καλύπτεται από την πρόταση. 

Ø Υπήρξε πρόταση για αναδιάταξη των μέτρων (1, 2, 6, 5, 7, 4). 
Ø Κρίθηκε αναγκαία μεγαλύτερη ακρίβεια στη διατύπωση του ειδικού μέτρου 2 όσον αφορά 

την εξάλειψη του ψηφιακού χάσματος, τόσο όσον αφορά τις συνθήκες στα διάφορα κράτη 
μέλη όσο και μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, όπου η χρηματοδότηση ήταν 
περισσότερο αναγκαία. 

Ø Εκφράστηκαν διαφορετικές απόψεις σε σχέση με το ειδικό μέτρο 3 όσον αφορά τη χρήση της 
ειδικής χρηματοδότησης. Ενώ ορισμένοι πρότειναν πιο συγκεκριμένη διατύπωση, συνολικά 
θεωρήθηκε ότι πρόκειται για γενική αρχή που εφαρμόζεται σε όλες τις προτάσεις σε κάθε 
περίπτωση και δεν προσθέτει αξία· υπήρξε μεγαλύτερη υποστήριξη για την απόρριψή του ή 
για την τοποθέτησή του σε κάποιο γενικό σημείο.  

Ø Ζητήθηκε να διευκρινιστεί η ακριβής έννοια και το πεδίο εφαρμογής του ειδικού μέτρου 6. 
Η πρόεδρος έδωσε ένα παράδειγμα: εάν θέλεις να ιδρύσει μια επιχείρηση και να έχεις 
επικοινωνία με τις αρχές, να μπορείς να το κάνεις ψηφιακά και να βελτιωθεί η διαδικασία 
αυτή. 

Ø Προτάθηκε να διασφαλιστεί ότι η πρόταση δεν καλύπτει μόνο το δικαίωμα πρόσβασης, αλλά 
και την εγγύηση της πραγματικής πρόσβασης σε ψηφιακές υποδομές. Τέθηκε το ερώτημα 
κατά πόσον θα πρέπει επίσης να καλύπτεται η πρόσβαση σε υπηρεσίες υπολογιστικού 
νέφους. 

Ø Προτάθηκε επίσης να ληφθούν υπόψη η συγκέντρωση δεδομένων και τα μονοπώλια 
πληροφοριών στο ειδικό μέτρο 4. 
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Ø Να συμπεριληφθεί στην πρόταση η ίση πρόσβαση και να διευρυνθεί το ειδικό μέτρο 5 ώστε 
να συμπεριληφθεί ευρύτερο φάσμα ευάλωτων ατόμων, καθώς και να ενισχυθεί το ειδικό 
μέτρο 6 ώστε να καταστεί πιο περιεκτικό, ιδίως για τα δυσπρόσιτα τμήματα της κοινωνίας. 

Ø Να γίνει αναφορά στον ρόλο των περιφερειών, π.χ. σε σχέση με τη χρηματοδότηση και την 
αποφυγή της εξάρτησης από αντιδημοκρατικές χώρες που δεν σέβονται τις ευρωπαϊκές αξίες 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να γίνει αναφορά στη συμμετοχή των πολιτών στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Ø Να συμπεριληφθεί αναφορά στην αρχή της περιαγωγής με χρέωση εσωτερικού για τα τέλη 
διεθνούς περιαγωγής. 

Ø Κρίθηκε επίσης θέμα ζωτικής σημασίας το να εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες έχουν ασφαλή και 
φιλική προς τον χρήστη πρόσβαση των πολιτών σε δημόσιες υπηρεσίες επιγραμμικά, όπως 
αναδεικνύεται πλέον τόσο σαφώς από τις ανάγκες των πολλών προσφύγων από τον πόλεμο 
στην Ουκρανία. 
 

Πρόταση 2 - Να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να δρέψουν τα οφέλη της 
ψηφιοποίησης / να ενδυναμωθούν με τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες και ευκαιρίες 
Κατά τη συζήτηση εξετάστηκαν τα ακόλουθα ζητήματα και διατυπώθηκαν προτάσεις: 

Ø Κρίθηκε σημαντικό να αντιμετωπιστεί η ανθρώπινη διάσταση της ψηφιοποίησης, δίνοντας 
προτεραιότητα στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. 

Ø Να γίνει πιο συγκεκριμένη μνεία και να αξιοποιηθούν τα υφιστάμενα μέσα που είναι 
αφιερωμένα στη βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε δεξιότητες. Να 
διευκρινιστεί ποιες δράσεις που καλύπτονται από το ειδικό μέτρο 5 έχουν ήδη υλοποιηθεί 
σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις.  

Ø Να συμπεριληφθεί αναφορά στην ανάγκη σεβασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε 
πλατφόρμες και των ευθυνών των πλατφορμών ως εργοδοτών, καθώς και στην υποχρέωση 
ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων πριν από την εισαγωγή των ψηφιακών 
τεχνολογιών που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας τους. 

Ø Να συμπεριληφθεί αναφορά στη διασφάλιση της πρόσβασης σε μειονοτικές γλώσσες (η 
μητρική γλώσσα του 10 % των πολιτών της ΕΕ δεν είναι επίσημη γλώσσα της ΕΕ). 

Ø Να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων για τις ΜΜΕ, 
ώστε να βοηθηθούν να εισέλθουν στην ψηφιακή εποχή. Να υπάρξει αναφορά σε πρόσφατες 
προτάσεις σχετικά με τα μικροδιαπιστευτήρια. Έγινε πρόταση για την ομαδοποίηση μέτρων 
1 και 5. 

Ø Να διευκρινιστεί ότι η ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση θα πρέπει να είναι συμβατές με 
την υγιή ανάπτυξη των ευάλωτων ομάδων, ιδίως των παιδιών (ειδικό μέτρο 1). Να 
αντιμετωπιστεί το χάσμα μεταξύ των φύλων ειδικά στην πρόταση. Να αναγνωριστεί η 
πρόσβαση στο διαδίκτυο ως ανθρώπινο δικαίωμα. 

Ø Να επεκταθούν οι αναφορές στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων 
π.χ. των προσφύγων. Να τονιστεί η σημασία της κατάρτισης των εκπαιδευτικών και των 
δημόσιων διοικήσεων.  

Ø Να αποσαφηνιστεί η έννοια της αναφοράς στην ενωσιακή πιστοποίηση στα σχολεία. 
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Ø Οι αναφορές σε ηλικιωμένους θα μπορούσαν να συνδυαστούν σε ένα ενιαίο ειδικό μέτρο 
για να αποκτήσουν μεγαλύτερη προβολή, και να συμπεριλάβουν αναφορά σε όλες τις 
κατηγορίες ευάλωτων ατόμων.  
 

Πρόταση 3 — Ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου και 
της κυβερνοεγκληματικότητας και αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης  
Κατά τη συζήτηση εξετάστηκαν τα ακόλουθα ζητήματα και διατυπώθηκαν προτάσεις: 
 

Ø Αποσαφήνιση του ρόλου και των ικανοτήτων της Ευρωπόλ/του Ευρωπαϊκού Κέντρου για 
το Κυβερνοέγκλημα (αναφέρεται στο ειδικό μέτρο 1). 

Ø Ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, π.χ. του ENISA, για την 
προστασία των πολιτών από κυβερνοεπιθέσεις. Μετάβαση από την αντιδραστική στην 
προορατική προσέγγιση. 

Ø Η σχέση μεταξύ των πολιτών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θεωρήθηκε κρίσιμη για 
να αποφευχθεί η στρέβλωση της αντίληψης των πολιτών για την πραγματικότητα από την 
προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση, διατηρώντας παράλληλα τον ανοικτό χαρακτήρα 
και τις δημοκρατικές αξίες της κοινωνίας. Αναφέρθηκαν προτάσεις σχετικά με τον νόμο για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες και τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές που αφορούν τις ευθύνες των 
πολύ μεγάλων πλατφορμών. 

Ø Όσον αφορά τις ειδικές δράσεις 4 και 5, τέθηκε το ερώτημα κατά πόσον ήταν εύλογο να 
αναμένεται ότι οι αλγόριθμοι μπορούν να αποτελέσουν αξιόπιστο μέσο για την αξιολόγηση 
της αξιοπιστίας των πληροφοριών ή ότι μια πλατφόρμα μπορεί να αξιολογήσει αξιόπιστα 
άλλες πηγές πληροφοριών χωρίς μεροληψία ή λογοκρισία.  

Ø Είναι σημαντικό να διατηρηθεί μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση που θα διατηρεί τον 
άνθρωπο υπό τον τελικό έλεγχο των διαδικασιών λήψης αποφάσεων στις οποίες 
εμπλέκονται αλγόριθμοι  

Ø Να προστεθούν αναφορές στην επιβολή κυρώσεων (ειδικό μέτρο 2), στη ρητορική μίσους 
(ειδικά μέτρα 3 και 4). Να τονιστεί ο ρόλος της ευαισθητοποίησης και του συντονισμού στην 
αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης αντί της στήριξης σε πλατφόρμες και αλγορίθμους 
για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των πηγών πληροφοριών.  

Ø Ήταν αναγκαίο να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην κυβερνοάμυνα υπό το φως της ρωσικής 
επίθεσης κατά της Ουκρανίας ή των πρόσφατων επιθέσεων κατά συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης. Η Ευρώπη θα πρέπει να επενδύσει στις δικές της υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής άμυνας, για την προστασία από παράνομες επιθέσεις 
και παράνομο περιεχόμενο. Ειδικά μέτρα θα πρέπει να επικεντρωθούν στην καλύτερη 
εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως ορισμένες προτάσεις που έχουν ήδη 
κατοχυρωθεί στο δίκαιο της ΕΕ.  

Ø Να συμπεριληφθεί αναφορά σε τοπικά και περιφερειακά κέντρα και αρχές 
κυβερνοασφάλειας και στον ρόλο τους.  

Ø Η πρόταση θα πρέπει να εξετάζει τις χρήσεις δεδομένων και αλγορίθμων που απειλούν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων.  

Ø Προσθήκη αναφοράς στην ανάγκη αποφυγής των αρνητικών επιπτώσεων (μεταξύ άλλων 
στην υγεία) των παρεμβατικών ψηφιακών ελέγχων στον χώρο εργασίας και να απαιτείται 
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συλλογικής συμφωνία και/ή συναίνεση των εργαζομένων μετά από ενημέρωση. Η χρήση 
αλγορίθμων για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα απασχόλησης δεν θα πρέπει να υπονομεύει 
τα δικαιώματα των εργαζομένων. 

 
Πρόταση 4 — Βελτίωση της ευαισθητοποίησης και αποτελεσματικότερη εφαρμογή και επιβολή 
των υφιστάμενων κανόνων προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ)  
Κατά τη συζήτηση εξετάστηκαν τα ακόλουθα ζητήματα και διατυπώθηκαν προτάσεις: 

Ø Ισχυρές συστάσεις για καλύτερη επεξήγηση του ΓΚΠΔ και της συναίνεσης κατόπιν 
ενημέρωσης, με σαφέστερη διατύπωση και περαιτέρω εναρμόνιση σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Ø Έγινε παρατήρηση ότι τα περισσότερα μέτρα σχετίζονται με υφιστάμενες νομικές 
υποχρεώσεις και ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η εστίαση στην εφαρμογή και επιβολή. 

Ø Θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά το οποίο διαγράφονται τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  

Ø Να διευκρινιστεί η αναφορά σε «υποχρεωτικά μαθήματα» στο ειδικό μέτρο 3.  
Ø Όσον αφορά το ειδικό μέτρο 8, απαιτείται προσοχή προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το 

κόστος πιστοποίησης της συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ που αναφέρεται δεν ώθησε τις ΜΜΕ 
να εγκαταλείψουν την αγορά και δεν περιόρισε τις επιλογές των καταναλωτών.  

Ø Όσον αφορά το ειδικό μέτρο 9, χρειάστηκε να διευκρινιστεί ο ρόλος του προτεινόμενου 
ανεξάρτητου πανευρωπαϊκού οργανισμού, δεδομένων των υφιστάμενων καθηκόντων του 
Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και των εθνικών οργανισμών στον τομέα αυτό.  

Ø Η αναφορά σε «περιορισμούς των δραστηριοτήτων των εταιρειών» στο ειδικό μέτρο 9 
απαιτεί περαιτέρω αποσαφήνιση. 

 
Πρόταση 5 — Μέτρα ψηφιοποίησης που ενισχύουν την οικονομία/την ανθρωποκεντρική 
προσέγγιση 
Κατά τη συζήτηση εξετάστηκαν τα ακόλουθα ζητήματα και διατυπώθηκαν προτάσεις: 

 
Ø Εκφράστηκε η ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη φιλοδοξία στην πρόταση 5, εάν θέλουμε η 

Ευρώπη να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στους τομείς της ψηφιακής συνδεσιμότητας, της 
κοινωνικής ευθύνης και της βιωσιμότητας από οικονομική και κοινωνική άποψη, και να 
πετύχουμε τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας.  

Ø Να συμπεριληφθεί η ανάγκη για εργονομικό εξοπλισμό για την τηλεργασία. 
Ø Ανάγκη να ενισχυθεί η σημασία της ανθρώπινης εποπτείας των διαδικασιών λήψης 

αποφάσεων που περιλαμβάνουν την τεχνητή νοημοσύνη.  
Ø Να προστεθεί αναφορά στην αρχή «προτεραιότητα στην ψηφιακή τεχνολογία» ως αρχή σε 

επίπεδο ΕΕ. Ο πίνακας αποτελεσμάτων στο ειδικό μέτρο 4 θα μπορούσε να επεκταθεί στις 
δημόσιες υπηρεσίες της ΕΕ και όχι μόνο στις επιχειρήσεις.  

Ø Η αναφορά στην ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα στο ειδικό μέτρο 8 θα πρέπει να αποκτήσει 
μεγαλύτερη προτεραιότητα στον κατάλογο των ειδικών μέτρων.  

Ø Στο ειδικό μέτρο 5 να γίνει αναφορά στους υφιστάμενους κόμβους ψηφιακής καινοτομίας 
και στην ενσωμάτωση άλλων δικτύων σε αυτούς για την ενίσχυση της προσέγγισης των ΜΜΕ.  

Ø Ψηφιοποίηση των διαδικασιών ώστε να βοηθηθούν οι ΜΜΕ να δραστηριοποιούνται στην ΕΕ 
και στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων για τη μείωση των τεχνολογικών εξαρτήσεων.  
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Ø Στον τίτλο της πρότασης, να δοθεί έμφαση στη δικαιοσύνη, π.χ. για την ενίσχυση της 
οικονομίας με δίκαιο τρόπο. Στο ειδικό μέτρο 2, να γίνει αναφορά στην κοινωνική ευθύνη 
και στο «δικαίωμα αποσύνδεσης». Να γίνει αναφορά στην απαγόρευση της κοινωνικής 
βαθμολόγησης όπως στην Πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη. Να προστεθεί αναφορά στη 
διατήρηση της διαθεσιμότητας των πληροφοριών σε αναλογική μορφή, όταν αυτό 
εξακολουθεί να είναι αναγκαίο από τους πολίτες.  

Ø Θα πρέπει να γίνει αναφορά στη ζημία που προκαλείται από ψευδείς αξιολογήσεις και 
κριτικές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο πλαίσιο της παραπληροφόρησης. Θα πρέπει 
να εξεταστεί το ενδεχόμενο θέσπισης ενός ευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών για την 
προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας και ανάπτυξης.  

Ø Όσον αφορά το ειδικό μέτρο 7, το λογισμικό ανοικτής πηγής θα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, ώστε να διευκολύνεται η ομαλή 
μετάβαση στο εργασιακό περιβάλλον.  

Ø Να προστεθούν αναφορές στη δίκαιη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας σε ολόκληρη 
την ΕΕ, στην ειδική χρηματοδότηση για λογισμικό ανοικτής πηγής και στη ρύθμιση για την 
αντιμετώπιση της επισφάλειας των θέσεων εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες και 
της έλλειψης κοινωνικής προστασίας. 

Ø Οι ίδιες εγγυήσεις για την ασφάλεια και την ιδιωτική ζωή, οι οποίες επιβεβαιώνουν τις 
ευρωπαϊκές αξίες με ανθρωποκεντρικό τρόπο, θα πρέπει να ισχύουν στον ψηφιακό κόσμο 
όπως και στον υλικό κόσμο. Η πρόταση για την επικαιροποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου 
για την ψηφιακή ταυτότητα ήταν πολύ σημαντική στο πλαίσιο αυτό.  

 
Στο τέλος της συζήτησης, η πρόεδρος ρωτά αν τα μέλη επιθυμούν να εξετάσουν την εικαζόμενη 
έλλειψη φιλοδοξίας προσθέτοντας ένα σύντομο κείμενο στο έγγραφο που θα διατυπώνει το όραμα 
της Ευρώπης ως ψηφιακής κοινωνίας ακολουθώντας μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση και 
φιλοδοξώντας να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στην ψηφιακή εποχή. Ρωτά επίσης αν τα μέλη 
συμφωνούν ότι το έγγραφο θα πρέπει να αναφερθεί στην κατάσταση στην Ουκρανία και στην ανάγκη 
να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην κυβερνοάμυνα και την προστασία από την παραπληροφόρηση. 
Υπήρξε ευρεία υποστήριξη και για τις δύο αυτές προτάσεις από τους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση. 
Ειδικότερα, αναγνωρίστηκε ότι ήταν αδύνατο να αγνοηθούν τα γεγονότα του τελευταίου μήνα στην 
Ουκρανία και ότι ήταν αναγκαία μια σαφής δήλωση, ιδίως λόγω του αντικτύπου των γεγονότων 
αυτών στο σύνολο της Ευρώπης. Αναφέρθηκε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο 
αντιμετώπισης των μακροπρόθεσμων συνεπειών της αρπαγής προσωπικών πληροφοριών σε ένοπλη 
σύγκρουση και της παράνομης χρήσης των δεδομένων αυτών στο μέλλον. Πρόκειται για ζήτημα που 
θα παραμείνει ακόμη και μετά το τέλος των εχθροπραξιών.  
 
4. Κήρυξη της λήξης από την πρόεδρο 
Η πρόεδρος εξηγεί ότι θα υπάρξει παρουσίαση των γενικών γραμμών των προτάσεων και των ειδικών 
μέτρων τους κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας την επόμενη ημέρα. Θα εκπονηθεί αναθεωρημένο 
σχέδιο των προτάσεων που θα αντικατοπτρίζει τη συμβολή της συνεδρίασης, για περαιτέρω 
συζήτηση κατά την επόμενη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας σε δύο εβδομάδες.  
 


