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SKRÓCONY PROTOKÓŁ 
Grupa robocza ds. transformacji cyfrowej, pod przewodnictwem Eliny Valtonen, 

parlamenty narodowe (Finlandia) 
Piątek 11 marca 2022 r., w godz. 9.00–11.00 

 
1. Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącą  
Było to piąte posiedzenie grupy roboczej ds. transformacji cyfrowej. Posiedzeniu, które odbyło się w 
formacie hybrydowym, przewodniczyła Elina Valtonen. Przewodnicząca przedstawiła członkom 
przegląd prac i przypomniała, że na pierwszym etapie od października 2021 r. grupa robocza omawiała 
wkład platformy w transformację cyfrową. Tematy dyskusji zorganizowano w trzech filarach: 
„Ochrona naszego społeczeństwa”, „Wzmocnienie pozycji ludzi” i „Wzmocnienie gospodarki”. 
Obecnie główną podstawę prac będą stanowić wydane już zalecenia europejskiego panelu 
obywatelskiego „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna i miejsca pracy / Edukacja, kultura, 
młodzież i sport / Transformacja cyfrowa” oraz zalecenia paneli krajowych. Prace skupią się zatem na 
klastrach, które odzwierciedlają zalecenia paneli obywatelskich. Przewodnicząca wymieniła te klastry: 

1. Dostęp do infrastruktury cyfrowej, 
2. Umiejętności cyfrowe, które wzmacniają pozycję obywateli,  
3. Bezpieczne i godne zaufania społeczeństwo oraz  
4. Innowacje cyfrowe w celu wzmocnienia gospodarki. 

 
2. Prezentacja przez obywateli zaleceń pierwszego europejskiego panelu obywatelskiego „Silniejsza 
gospodarka, sprawiedliwość społeczna i miejsca pracy / Edukacja, kultura, młodzież i sport / 
Transformacja cyfrowa” oraz zaleceń krajowych paneli obywatelskich dotyczących „Transformacji 
cyfrowej” i następnie dyskusja  
Przedstawiciele europejskich paneli obywatelskich przedstawili swoje zalecenia. Wyjaśnili zalecenia 
dotyczące prawa do edukacji cyfrowej i dostępu do internetu dla wszystkich, w tym osób starszych. 
Podkreślono, jak ważny jest dostęp dzieci do komputerów w warunkach wirtualnej nauki szkolnej 
podczas pandemii COVID-19. Edukacja cyfrowa, w oparciu o wspólny program nauczania, powinna być 
obowiązkowa od szkoły podstawowej. Zwrócono uwagę, że szkolenia odgrywają ważną rolę przy 
wchodzeniu na rynek pracy. UE powinna inwestować w infrastrukturę cyfrową o dużej 
przepustowości, aby zapewnić konkurencyjność i uniknąć strategicznych zależności. Jeden z 
przedstawicieli wyjaśnił, że infrastruktura mobilności będzie również wymagała infrastruktury 
cyfrowej, i zaznaczył, że należy uniknąć sytuacji, w której unijną infrastrukturę cyfrową 
zmonopolizowałyby podmioty zagraniczne. 
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Przedstawiciele obywateli zalecili również, aby rozszerzyć kompetencje UE i zwiększyć jej zasoby 
pozwalające zwalczać nielegalne treści i walczyć z cyberprzestępczością. Platformy internetowe 
powinny w większej mierze odpowiadać za prezentowane na nich treści, a władze powinny mieć 
możliwość chronić dzieci przed molestowaniem seksualnym w internecie. Jeśli chodzi o umiejętności 
cyfrowe i pracę cyfrową, przedstawiono zalecenie, by pracownicy uczestniczyli w szkoleniach 
cyfrowych przygotowujących ich do wymagań rynku pracy, oraz zalecenie, by podnosić wiedzę o 
możliwościach istniejących platform. Inne zalecenie dotyczy inteligentnej organizacji pracy i uwypukla 
obawy dotyczące offshoringu europejskich miejsc pracy. Należy mu zapobiegać poprzez zachęty do 
odpowiedzialności społecznej. Kolejne zalecenie zobowiązywałoby przedsiębiorstwa z branży mediów 
społecznościowych, aby wprowadziły lepsze algorytmy, które pozwalałyby odróżnić wiarygodne 
informacje od informacji fałszywych, i by nie stosowały zachęt finansowych służących promowaniu 
niewiarygodnych informacji i unikaniu cenzury. Inny członek panelu obywatelskiego zwrócił uwagę na 
problemy fizyczne i psychiczne związane z telepracą i zaproponował, aby przedsiębiorstwa zapewniały 
pracownikom ergonomiczne krzesła i biurka. Zalecono również edukację cyfrową na wszystkich 
etapach życia, ze szczególnym naciskiem na umiejętności miękkie i korzystanie z internetu.  
 
Przedstawiciel krajowego panelu obywatelskiego z Niderlandów przedstawił trzy zalecenia krajowe. 
Po pierwsze, wszyscy w Europie powinni mieć szybkie, bezpieczne i stabilne połączenie internetowe. 
Niezwykle ważnym problemem do rozwiązania na szczeblu krajowym i europejskim jest ochrona przed 
przestępczością w internecie. Po drugie, UE powinna zapewnić jednakowe bezpieczeństwo zakupów 
przez internet we wszystkich krajach UE. Siłę dużych platform internetowych należy ograniczyć 
jasnymi przepisami UE. Po trzecie, przepisy dotyczące prywatności powinny łączyć się z praktycznym 
wdrażaniem i wyjaśnianiem, głównie za pomocą wytycznych udzielanych przez państwa 
członkowskie. Przedstawiciel zaapelował również o włączenie młodzieży w proces podejmowania 
decyzji dotyczących prawodawstwa cyfrowego, zwłaszcza w zakresie umiejętności korzystania z 
mediów i krytycznego myślenia.  
 
W dyskusjach wielu członków nawiązało do napaści na Ukrainę i uznało, że w tej sytuacji liczne z 
zaleceń stają się jeszcze bardziej potrzebne, a wartość takiego procesu deliberatywnego o przyszłości 
Europy rośnie. Posiedzenie było zasadniczo zorganizowane wokół czterech klastrów, w dyskusji 
poruszono poniższe zagadnienia. 
 
Dostęp do infrastruktury cyfrowej 

Ø Członkowie ogólnie poparli odnośne zalecenia, podkreślając, że każdy musi mieć dostęp do 
infrastruktury cyfrowej i nie można pozostawiać nikogo w tyle. Wspomniano o dostępie do 
internetu jako prawie człowieka i o tym, że w UE dostęp do szybkiego internetu po przystępnej 
cenie powinien stać się prawem podstawowym przysługującym wszystkim obywatelom UE. Za 
zasadniczą sprawę uznano dostęp do internetu na obszarach słabiej rozwiniętych i na 
obszarach wiejskich. Będzie to wymagać dodatkowego finansowania. Przedstawiono bieżące 
inicjatywy, takie jak prace nad udostępnieniem sieci 5G i światłowodów większej liczbie osób, 
m.in. doprowadzeniem szybkich łączy szerokopasmowych do każdego gospodarstwa 
domowego. Podkreślono korzyści płynące z szybkiego internetu dla jednolitego rynku i 
możliwości zatrudnienia. 
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Ø Zaapelowano do UE, aby dopilnowała, żeby infrastruktura cyfrowa, w szczególności 6G, 
znajdowała się w rękach europejskich, co zagwarantuje bezpieczeństwo i ochronę 
Europejczyków oraz zapewni autonomię strategiczną. Jeśli chodzi o zalecenie, aby 
infrastruktura należała do państwa, co zapobiegałoby tworzeniu monopoli, podkreślono, że 
istnieją inne sposoby kontrolowania monopoli. Można też w inny sposób zachęcać 
przedsiębiorstwa prywatne do zapewnienia szerokiego zasięgu, na przykład przez 
przyznawanie przedsiębiorstwom dostępu do widma radiowego tylko pod warunkiem objęcia 
zasięgiem całego kraju lub poprzez partnerstwa publiczno-prywatne. 

 
 
Umiejętności cyfrowe, które wzmacniają pozycję obywateli  

Ø Członkowie powszechnie opowiedzieli się za potrzebą zapewnienia dostępu do szkoleń i 
edukacji cyfrowej. Nawiązano do prac nad Planem działania w dziedzinie edukacji cyfrowej. 

Ø Umiejętności cyfrowe uznano za kluczowe pod wieloma względami. Postrzegano je na 
przykład jako jedną z metod radzenia sobie z fałszywymi informacjami i bezpiecznego 
korzystania z internetu lub umożliwienia uczestnictwa w rynku pracy. Obywateli należy także 
informować o przysługujących im prawach online, np. o tym, że nie muszą być obiektem 
algorytmicznego podejmowania decyzji. Uznano, że umiejętności i kompetencje cyfrowe 
umożliwiają obywatelom uczestnictwo w społeczeństwie cyfrowym. Podkreślono, że 
priorytetem jest inkluzywna cyfryzacja i dostęp dla słabszych grup społecznych, a także 
potrzeba skoncentrowania się w edukacji również na umiejętnościach miękkich i netykiecie.  

 
Bezpieczne i godne zaufania społeczeństwo 

Ø Wiele osób uznało cyberbezpieczeństwo za kluczowy priorytet i stwierdziło, że należy 
zwiększyć wiedzę obywateli o prowadzonych działaniach i instytucjach. 

Ø Poruszono również problem fałszywych informacji i informacji wprowadzających w błąd oraz 
odniesiono się do prac prowadzonych w związku z wnioskiem dotyczącym aktu o usługach 
cyfrowych, który wprowadziłby obowiązki moderowania treści w oparciu o zasady 
demokratyczne i zapewniał jednocześnie poszanowanie praw podstawowych. Zwrócono 
uwagę na Europejskie Obserwatorium Mediów Cyfrowych (EDMO). 

Ø Obok istniejących środków zaproponowano kodeks postępowania w celu zwalczania 
fałszywych informacji. 

Ø Jeden z członków zaproponował poprawę struktur koordynacyjnych na szczeblu UE, aby nie 
obarczać nieproporcjonalną rolą organów krajowych w oparciu o zasadę kraju pochodzenia. 

Ø Zasugerowano, aby poprzez aktywność obywatelską zacieśnić współpracę obywateli z 
decydentami politycznymi. Transformacja cyfrowa powinna odzwierciedlać prawa 
podstawowe obywateli, zapewniać ochronę danych osobowych i zapobiegać dyskryminacji.  

Ø Nie tylko to, co jest nielegalne poza internetem, powinno być nielegalne w internecie, ale 
również prawa człowieka obowiązujące poza internetem powinny obowiązywać w internecie. 

Ø Sugerowano wprowadzenie zakazu masowej inwigilacji i rozpoznawania twarzy.  
Ø Algorytmy powinny być przejrzyste i za ważny krok uznano porozumienie w sprawie wniosku 

ustawodawczego dotyczącego aktu w sprawie sztucznej inteligencji.  
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Ø W kontekście Ukrainy i proponowanego rozporządzenia w sprawie rynków kryptoaktywów 
podkreślono możliwość niewłaściwego wykorzystywania kryptowalut, aby uniknąć sankcji.  

 
Innowacje cyfrowe w celu wzmocnienia gospodarki 

Ø W związku z zaleceniem dotyczącym inteligentnej organizacji pracy niektórzy członkowie 
podkreślili, że rozwój technologiczny powinien być korzystny dla zdrowia fizycznego i 
psychicznego pracowników oraz poprawiać ich życie i nie może być wykorzystywany przez 
przedsiębiorstwa jako okazja do ograniczenia praw pracowniczych. 

Ø Uznano, że przejrzystość wprowadzania narzędzi cyfrowych w miejscu pracy jest ważna, a 
pracownicy powinni uczestniczyć w cyfryzacji w miejscu pracy. 

Ø Pojawiła się sugestia, by ściśle kontrolować monitoring w miejscu pracy i zakazać masowej 
inwigilacji i rozpoznawania biometrycznego, a także by wprowadzić na szczeblu UE 
egzekwowalne prawo kwestionowania decyzji podejmowanych przez algorytmy AI. 

Ø Nie powinno być przeszkód dla telepracy transgranicznej w UE. 
Ø Wyrażono poparcie dla zwiększenia odporności Europy i zmniejszenia zależności 

strategicznych.  
Ø Jeden z członków zaapelował o otwartość gospodarki europejskiej, podkreślając znaczenie, 

jakie ma wzmocnienie rynku wewnętrznego i usunięcie barier handlowych. Wspomniano o 
obawach związanych z praktykami blokowania geograficznego i skutkach dla mniejszych 
krajów.  

Ø Akt w sprawie czipów podano jako przykład inicjatywy, która ma zapewnić europejską 
suwerenność cyfrową i przywództwo w dziedzinie nowych technologii, w tym badań i rozwoju 
oraz produkcji, a proponowane rozporządzenie w sprawie AI wymieniono jako pierwsze tego 
rodzaju rozporządzenie na świecie. 

Ø Podkreślono, że aby w pełni wykorzystać możliwości cyfrowe, konieczna jest wiarygodna 
europejska tożsamość cyfrowa, która pozwalałaby na bezpieczną wymianę danych 
osobowych.  
 

3. Zamknięcie posiedzenia przez przewodniczącą 
Przewodnicząca odniosła się do prezentacji zaleceń obywateli i debaty na posiedzeniu plenarnym 12 
marca. Wyjaśniła, że następnym krokiem będzie przygotowanie projektów wniosków, 
przedyskutowanie ich i omówienie zgłoszonych uwag na temat tych propozycji podczas kolejnych 
posiedzeń grupy roboczej. Następnie wnioski zostaną przedstawione na sesji plenarnej konferencji, a 
konferencja zakończy się 9 maja.  
 
 


