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Digitálna transformácia 
 
Európa sa musí stať svetovým lídrom a tvorcom noriem digitálnej transformácie a určovať európsky 
spôsob budovania etickej, transparentnej a bezpečnej digitálnej spoločnosti, ktorej centrom je človek. 
Európa potrebuje ambiciózny prístup a naplno využívať príležitosti, ktoré prináša digitalizácia, no 
zároveň zvládať aj jej riziká a výzvy. Digitalizácia sa týka všetkých oblastí našej spoločnosti a musí sa v 
nich zohľadniť. V tejto súvislosti sa poukázalo na Európske vyhlásenie o digitálnych právach a zásadách 
pre digitálne desaťročie a predložili sa návrhy na zváženie možnej budúcej Charty digitálnych práv. 
 
Agresia Ruska na Ukrajine len zdôraznila mnohé otázky, ktoré sa riešia v návrhoch, ako je potreba 
digitálnej suverenity a zvýšený dôraz na kybernetickú obranu a ochranu pred dezinformáciami. Ukázalo 
sa tiež, že ozbrojené konflikty majú v súčasnosti dôsledky v digitálnej oblasti, z čoho vyplývajú nové 
problémy, ako napríklad dôsledky zmocnenia sa osobných informácií z dlhodobého hľadiska a 
neoprávnené využívanie týchto údajov v budúcnosti. 
 
 

31. Návrh: Prístup k digitálnej infraštruktúre85 

Cieľ: Rovný prístup k internetu je základným právom každého občana Európy. Navrhujeme, aby každý 
človek v Európe mal praktické právo na prístup k internetu a k digitálnym službám a aby sa nezávislosť 
digitálnej infraštruktúry EÚ zvýšila. 
 
Opatrenia: 
1. Investovať do kvalitnej a inovatívnej digitálnej infraštruktúry (vrátane rozvoja 5G a 6G v Európe); 

(odporúčania EPO1 č. 40 a 47 a holandského NPO 1); 
2. Zaistiť rýchly, finančne dostupný, bezpečný a stabilný prístup k internetu kdekoľvek v EÚ vrátane 

roamingu, prioritne zaviesť internetové pripojenie do nepokrytých miest/mŕtvych zón a vidieckych 
oblastí a odľahlých a okrajových regiónov s cieľom odstrániť digitálnu priepasť medzi jednotlivými 
členskými štátmi aj v rámci nich a zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo; (odporúčania EPO1 č. 17 
a 47 a holandského NPO 1); 

3.  Urýchliť zavádzanie digitálnej a elektrickej infraštruktúry vo verejných a súkromných priestoroch s 
cieľom umožniť používanie elektrických a autonómnych vozidiel; (diskusia v pracovnej skupine);86 

4. Prijať opatrenia na zabezpečenie spravodlivej a otvorenej hospodárskej súťaže a zamedzenie 
monopolov, výhradného správania predajcov, koncentrácie údajov a závislosti od nedemokratických 
krajín vo vzťahu k infraštruktúre a službám a zlepšenie trhov z pohľadu spotrebiteľov; (odporúčanie 
EPO1 č. 17); 

5. Uprednostňovať deti a rodiny a starých ľudí, ako aj zraniteľné skupiny, pokiaľ ide o prístup k 
internetu a hardvéru, najmä v súvislosti s prístupom k vzdelávaniu, verejným službám a 
zdravotníctvu; (odporúčanie EPO1 č. 17 a diskusia v pracovnej skupine); 

6. Zlepšiť digitálny prístup k základným verejným a súkromným službám pre občanov a podniky a ich 
dostupnosť, napríklad k administratívnym postupom, a zabezpečiť inkluzívny prístup k týmto 
službám a podporu prostredníctvom helpdeskov; (diskusia v pracovnej skupine, viacjazyčná digitálna 
platforma); 

                                                           
85Odporúčania občanov, ktoré sú hlavným zdrojom návrhu: Európska panelová diskusia občanov 1 (EPO1): 17, 40, 
47; Národné panelové diskusie občanov (NPO) Holandsko 1 
86 Pozri odkaz na EPO 3, odporúčanie 38 v súvislosti s infraštruktúrou pre elektrické vozidlá. 
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7. Harmonizáciou kvalitných digitálnych noriem a skvalitnením bezpečnej mobility údajov s cieľom 
uľahčiť cezhraničnú interoperabilitu; (diskusia v pracovnej skupine, viacjazyčná digitálna platforma); 

8. Zváženie environmentálnych vplyvov digitálnej infraštruktúry a digitalizácie s cieľom zabezpečiť 
udržateľnosť digitálnej transformácie a usilovať sa o zelenú digitálnu spoločnosť. (diskusia v 
pracovnej skupine, viacjazyčná digitálna platforma) 

 

32. Návrh: Digitálna gramotnosť a zručnosti na posilnenie postavenia ľudí87 

 
Cieľ: Navrhujeme, aby EÚ umožnila všetkým európskym občanom využívať výhody digitalizácie tým, 
že im poskytne potrebné digitálne zručnosti a príležitosti.  
 
Opatrenia: 
1. Zabezpečiť prístup k formálnej a neformálnej digitálnej gramotnosti a odbornej príprave a 

vzdelávaniu v oblasti zručností vrátane školských osnov vo všetkých etapách života na základe 
aktuálnych iniciatív na európskej úrovni s osobitným zameraním na začlenenie zraniteľných skupín a 
starších, zlepšenie digitálnych zručností detí spôsobom vhodným pre ich zdravý vývoj a riešenie 
digitálnych nerovností vrátane digitálnych rodových rozdielov; (odporúčanie EPO1 č. 8, NPO 
Taliansko 5.2 a diskusia v pracovnej skupine); 

2. Zabezpečiť zdravé používanie internetu podnecovaním členských štátov na zavedenie odbornej 
prípravy v oblasti digitálnych zručností pre všetky vekové skupiny do štandardných programov a 
učebných osnov stanovených na európskej úrovni, napr. v súvislosti s rizikami a pozitívami internetu, 
online práv používateľov a webovej etikety; (odporúčanie EPO1 č. 47 a diskusia v pracovnej skupine); 

3. Prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby digitalizácia spoločnosti nevynechávala 
starších a aby im bola dostupná technológia na základe podpory programov a iniciatív, napríklad vo 
forme kurzov prispôsobených ich potrebám. Zároveň by sa malo zabezpečiť, aby k základným 
službám bolo možné pristupovať aj osobne a bez použitia digitálnych prostriedkov; (odporúčania 
EPO1 č. 34 a 47); 

4. Do škôl, ktoré pripravia mladých ľudí na trh práce budúcnosti, zaviesť certifikáciu digitálnych 
zručností na úrovni EÚ; (odporúčanie EPO1 č. 8); 

5. Rozvinúť odbornú prípravu koordinovanú na úrovni EÚ na rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácií 
pracovníkov na zachovanie ich konkurencieschopnosti na trhu práce pri súčasnom zohľadnení 
kompetencií a zručností potrebných v malých a stredných podnikoch a trénovať digitálnych expertov 
(odporúčanie EPO1 č. 8 a diskusia v pracovnej skupine); 

6. Zvyšovať informovanosť o súčasných digitálnych platformách, ktoré spájajú ľudí so zamestnávateľmi 
a pomáhajú pri hľadaní pracovných miest v EÚ, podobne ako EURES; (odporúčanie EPO1 č. 8);  

7. Zvýšiť investície a úsilie na podporu digitalizácie vzdelávania vrátane vysokoškolského vzdelávania 
(diskusia v pracovnej skupine/viacjazyčná digitálna platforma). 

 
 
 

 

                                                           
87 Odporúčania občanov, ktoré sú hlavným zdrojom návrhu: Európska panelová diskusia občanov 1 (EPO1): 8, 34, 
47, národné panelové diskusie občanov (NPO) Taliansko 5.2. 
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33. Návrh: Bezpečná a dôveryhodná digitálna spoločnosť – kybernetická bezpečnosť a 
dezinformácie88 

 
Cieľ: Navrhujeme, aby EÚ v záujme bezpečnej, odolnej a dôveryhodnej digitálnej spoločnosti 
zabezpečila účinné a rýchle vykonávanie platných právnych predpisov a mala viac právomocí na 
posilnenie kybernetickej bezpečnosti, riešenie nezákonného obsahu a počítačovej kriminality, boj 
proti kybernetickým hrozbám zo strany neštátnych subjektov a autoritárskych štátov a zotavenie z 
nich a na riešenie dezinformácií. 
 
Opatrenia: 
1. Posilniť kapacity Europolu/Európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite, pokiaľ ide o 

finančné a ľudské zdroje, umožniť aktívnejší prístup v boji proti počítačovej kriminalite a vytvárať 
spoločné európske spôsobilosti kybernetickej obrany proti rozsiahlym útokom, a to aj lepšou 
spoluprácou; (odporúčanie EPO1 č. 39, NPO Litva 2.6, NPO Holandsko 1 a diskusia v pracovnej 
skupine); 

2. Prijatie potrebných opatrení na prípravu a rýchle zotavenie sa z akýchkoľvek rozsiahlych útokov a 
výpadkov, napríklad zabezpečením odolnej infraštruktúry a alternatívnych komunikačných kanálov; 
(diskusia v pracovnej skupine);  

3. Zabezpečiť podobné sankcie a ich rýchle a účinné presadzovanie v členských štátoch v prípade 
počítačovej kriminality lepšou koordináciou miestnych, regionálnych a národných centier a orgánov 
kybernetickej bezpečnosti (odporúčanie EPO1 č. 39); 

4. Zvyšovať digitálnu gramotnosť a kritické myslenie ako spôsob boja proti dezinformáciám, hrozbám a 
prejavom nenávisti na internete, ako aj temným vzorcom a preferenčným cenám (diskusia v 
pracovnej skupine); 

5. Bojovať proti dezinformáciám legislatívou pre online platformy a spoločnosti v oblasti sociálnych 
médií riešením zraniteľnosti voči dezinformáciám a zavádzaním opatrení na zabezpečenie 
transparentnosti, ako sú napríklad algoritmy umelej inteligencie, ktoré dokážu vyzdvihnúť 
dôveryhodnosť informácií v sociálnych a nových médiách tým, že používateľovi poskytnú zdroje 
overených informácií. Keď sa používajú algoritmy, konečnú kontrolu nad rozhodovacími procesmi by 
naďalej mali mať ľudia; (odporúčanie EPO1 č. 46 a diskusia v pracovnej skupine); 

6. Podporovať digitálne platformy, ktoré zabezpečujú mediálnu pluralitu a poskytujú zdroje a iniciatívy 
na hodnotenie dôveryhodnosti a nestrannosti informácií (napríklad televízia, tlač, rozhlas a iné 
médiá) pri rešpektovaní zásady slobody médií a občanom poskytujú informácie o kvalite správ 
(odporúčanie EPO1 č. 46); 

 
34. Návrh: Bezpečná a dôveryhodná digitálna spoločnosť – ochrana údajov89 

 
Cieľ: Podporujeme dátovú suverenitu jednotlivcov, lepšiu informovanosť a účinnejšie vykonávanie a 
presadzovanie platných pravidiel ochrany údajov s cieľom posilniť osobnú kontrolu vlastných údajov a 
obmedziť zneužívanie údajov.  
 

                                                           
88 Odporúčania občanov, ktoré sú hlavným zdrojom návrhu: Európska panelová diskusia občanov 1 (EPO1): 39, 46, 
NPO Litva 2.6, Holandsko 1. 
89 Odporúčania občanov, ktoré sú hlavným zdrojom návrhu: Európska panelová diskusia občanov 1 (EPO1): 42, 43, 
44, 45, NPO Holandsko 2. 
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Opatrenia: 
1. Lepšie vysvetľovať pravidlá ochrany údajov, zvýšiť transparentnosť a zlepšiť komunikáciu tvorbou 

usmernení pre texty o informovanom súhlase napísaných jednoducho a jasne, zrozumiteľne pre 
každého, vrátane vizuálnejších spôsobov poskytovania súhlasu s použitím údajov, spolu s 
informačnou kampaňou a zabezpečením potrebných zručností pre tých, ktorí údaje spracúvajú, a 
poradenstvom pre tých, ktorí potrebujú pomoc; (odporúčania EPO1 číslo 12 a 45, NPO Holandsko 2); 

2. Zabezpečiť, aby platil zákaz tzv. automatického súhlasu pri opätovnom využívaní alebo predaji 
údajov; (odporúčanie EPO1 č. 42); 

3. Zabezpečiť, aby sa žiadosti používateľov o trvalé vymazanie údajov riešili v určenom čase; 
(odporúčanie EPO1 č. 42); 

4. Používateľom poskytovať zrozumiteľné a čo najstručnejšie informácie o spôsobe použitia údajov a 
totožnosti ich používateľa; (odporúčanie EPO1 č. 42); 

5. Zabezpečiť, aby mimoeurópske spoločnosti dodržiavali európske pravidlá ochrany údajov; 
(odporúčania EPO1 č. 42 a 43); 

6. Podporiť certifikačný systém na úrovni EÚ na dostupné, jasné a jednoduché preukazovanie súladu so 
všeobecným nariadením o ochrane údajov, ktorý bude viditeľný na webových sídlach a platformách 
a vydá ho nezávislý certifikačný orgán na európskej úrovni. Nemal by byť neprimeranou záťažou pre 
malé a stredné podniky; (odporúčanie EPO1 č. 44 a diskusia v pracovnej skupine); 

7. Zabezpečiť, aby sa občanom pri riešení problémov s prípadmi neuplatňovania alebo odvolania 
súhlasu poskytovala účinná a rýchla pomoc. Na tento účel treba lepšie vymedziť rušivé správanie a 
na európskej úrovni vypracovať usmernenia a mechanizmy pre vylúčenie a zrušenie údajov a na 
identifikáciu a sankcionovanie podvodníkov; (odporúčanie EPO1 č. 43 a diskusia v pracovnej 
skupine); 

8. Zabezpečiť sankcie vrátane pokút úmerných obratu podnikov a obmedzeniam ich prevádzok, ako je 
napríklad uloženie dočasných alebo definitívnych zákazov neželaného spracovania údajov a 
podporiť, aby ich európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a vnútroštátne agentúry v plnej 
miere uplatňovali (odporúčania EPO1 č. 42 a 43 a diskusia v pracovnej skupine); 

 
35. Návrh: Digitálne inovácie na posilnenie sociálneho a udržateľného hospodárstva90 

 
Cieľ: Navrhujeme, aby EÚ podporovala opatrenia v oblasti digitalizácie, ktoré posilnia hospodárstvo a 
jednotný trh spravodlivým a udržateľným spôsobom, zvýšia európsku konkurencieschopnosť v oblasti 
technológií a inovácií, posilnia jednotný digitálny trh pre podniky všetkých veľkostí a Európu premenia 
na svetového lídra v digitálnej transformácii a digitalizácii zameranej na človeka.  
 
Opatrenia: 
1. Prijatím alebo sprísnením právnych predpisov na reguláciu tzv. inteligentnej práce (zameranej na 

človeka) s prihliadnutím na jej vplyv na fyzické a duševné zdravie pracovníkov, napríklad zaistením 
práva odpojiť sa. Súčasťou prístupu zameraného na človeka by mala byť zásada ľudskej kontroly; 
(odporúčanie EPO1 č. 7 a diskusia v pracovnej skupine);91 

2. Právnymi predpismi EÚ, ktoré budú spoločnosti motivovať k spoločenskej zodpovednosti a 
zachovávania kvalitných inteligentných pracovných miest v Európe, čím sa zabráni ich presunom do 
krajín s nižšími nákladmi. Stimuly môžu byť finančné a/alebo súvisieť s dobrou povesťou a mali by 

                                                           
90 Odporúčania občanov, ktoré sú hlavným zdrojom návrhu: Európska panelová diskusia občanov 1 (EPO1): 7, 16, 
17, národné panelové diskusie občanov (NPO) Nemecko a Taliansko 1.3. 
91 Pozri odkaz na pracovnú skupinu pre silnejšiu ekonomiku.  
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zohľadňovať medzinárodne uznávané environmentálne, sociálne a správne kritériá. EÚ by mala 
preto zriadiť pracovnú skupinu expertov všetkých zainteresovaných strán s cieľom preskúmať a 
sprísniť tieto právne predpisy; (odporúčanie EPO1 č. 7);  

3. Zabezpečiť ľudský dohľad nad rozhodovacími procesmi, ktorých súčasťou je umelá inteligencia na 
pracovisku a transparentnosť algoritmov; zohľadniť negatívne vplyvy neobmedzeného digitálneho 
dohľadu na pracovisku; informovať pracovníkov a konzultovať s nimi pred zavedením digitálnych 
technológií s vplyvom na pracovné podmienky; zabezpečiť, aby nové formy práce, ako je práca pre 
platformy, rešpektovali práva pracovníkov a poskytovali primerané pracovné podmienky; (diskusia v 
pracovnej skupine);  

4. Iniciovať podporu práce na diaľku, napríklad z kancelárskych priestorov s prístupom k spoľahlivému, 
rýchlemu internetovému pripojeniu a digitálnej odbornej príprave a poskytovať ergonomické 
vybavenie do kancelárií v domácnosti; (odporúčanie EPO1 č. 17 a diskusia v pracovnej skupine);  

5. Zaviesť verejne prístupný digitálny bodový systém na hodnotenie a porovnávanie aktuálnej úrovne 
digitalizácie podnikov v EÚ; (NPO Nemecko); 

6. Dosiahnutie silnej a konkurencieschopnej digitálnej ekonomiky a spravodlivé šírenie výhod digitálnej 
transformácie v celej Európe zameraním sa na technológie a inovácie ako hybnej sily rastu, 
podporou transformačného výskumu svetovej triedy a vytvorením priestoru pre inovačné 
ekosystémy vo všetkých regiónoch zlepšením prevádzkového prostredia MSP a začínajúcich 
podnikov a spravodlivého prístupu k financovaniu a odstránením právnej alebo inej záťaže, ktorá 
bráni cezhraničným aktivitám. (NPO 1.3 Taliansko, diskusia pracovnej skupiny a viacjazyčná digitálna 
platforma)  

7. Budovať dátovú infraštruktúru na základe európskych hodnôt; Uplatňovať zásadu „najprv digitálne“ 
a „jedenkrát a dosť“ a podporovať digitálny a bezpečný prístup k údajom pre inovácie a podnikanie; 
podpora digitalizácie verejných služieb. (diskusia pracovnej skupiny a viacjazyčná digitálna 
platforma);  

8. Plne využívať potenciál dôveryhodného a zodpovedného využívania umelej inteligencie, potenciálu 
technológie blockchainu a cloudových služieb, stanoviť záruky a normy, ktorými sa zabezpečí 
transparentnosť, interoperabilita, vybuduje dôvera a zlepší jednoduchosť používania a zabráni 
jednostranne navrhnutým a diskriminačným algoritmom; (diskusia v pracovnej skupine a viacjazyčná 
digitálna platforma)  

9. Presadzovať softvér s otvoreným zdrojovým kódom a využívať ho vo vzdelávaní a odbornej príprave 
a voľný prístup k výskumu a softvéru financovanému z verejných prostriedkov; (diskusia v pracovnej 
skupine a viacjazyčná digitálna platforma) 

10. Zaviesť spoločnú európsku digitálnu identitu na podporu cezhraničných digitálnych transakcií a 
služieb spolu s rámcom európskych noriem a usmernení s potrebnými zárukami; (diskusia v 
pracovnej skupine a viacjazyčná digitálna platforma) 

11. Hodnotiť realizovateľnosť digitalizácie informácií o výrobkoch pre spotrebné výrobky a výživové 
produkty pomocou normalizovanej európskej aplikácie, čím sa umožní používateľsky ústretovejší 
prístup a zabezpečia dodatočné informácie o produktoch a výrobnom reťazci (odporúčanie EPO1 č. 
42 a 43 a diskusia v pracovnej skupine); 

 
 
  


