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SÚHRNNÝ ZÁZNAM 

Pracovná skupina pre digitálnu transformáciu, ktorej predsedá Elina Valtonen, národné parlamenty 
(Fínsko) 

Piatok 21. januára 2022 od 10.00 h do 12.00 h 

1. Úvodné poznámky predsedníčky 

Tejto tretej schôdzi pracovnej skupiny predsedala Elina Valtonen, národné parlamenty (Fínsko), ako 
nástupkyňa Riiny Sikkutovej, národné parlamenty (Estónsko). Schôdza sa konala v hybridnom formáte a 
bola vysielaná naživo. Predsedajúca schôdzu otvorila krátkym úvodom a prezentáciou, v ktorej poskytla 
prehľad o postupe a témach diskusie v daný deň: Posilnenie postavenia ľudí, kam patrili témy digitálna 
identita, digitálne zdravie, elektronická demokracia a cezhraničný pohyb (digitálne nástroje). 
Predsedajúca poskytla prehľad príspevkov, ktoré boli doteraz zozbierané na digitálnej platforme a ako 
súčasť usmernení európskej panelovej diskusie občanov, a opísala prebiehajúce iniciatívy na európskej 
úrovni s cieľom pripraviť rámec diskusie.  

2. Súčasný stav diskusií v rámci európskej panelovej diskusie občanov, ktorá sú zamerané na 
digitálnu transformáciu 

Zástupcovia európskej panelovej diskusie občanov poskytli prehľad doterajších diskusií v paneli a 
diskutovaných usmernení. Zdôraznili význam digitálnych zručností a gramotnosti a príslušných nástrojov 
(ako sú vzdelávacie platformy pre starších aj mladších ľudí). Účastníci považujú za kľúčový základný prístup 
k digitálnemu vzdelávaniu a odborné školenia potrebné na boj proti falošným správam a dezinformáciám 
a obťažovaniu na internete. Ako zásadné vyhodnotili zabezpečenie vysokokvalitného prístupu k internetu 
v celej Únii, a to aj vo vidieckych a v menej zvýhodnených oblastiach. Občania sa tiež domnievali, že je 
potrebné urýchliť vývoj a zavedenie systému elektronickej identifikácie v celej EÚ. 

Občania sa podelili o svoje skúsenosti s prácou z domu počas pandémie COVID-19 a s tým súvisiace mnohé 
problémy. Prechod na (inteligentnú) prácu na diaľku v dôsledku pandémie ovplyvnil zdravie aj pohodu 
jednotlivcov. Malo by sa zvážiť zabezpečenie záruk pre zamestnancov pri využívaní „inteligentnej práce“ 
vrátane kontroly pracovného času a práva na odpojenie, práva na vhodný nábytok a vybavenie a 
predchádzanie tomu, aby sa pracovné miesta presúvali výlučne z dôvodu nákladov. Je potrebný európsky 
rámec na ochranu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. 

Zástupca národných panelových diskusií a podujatí zdôraznil, že je potrebné rozvíjať podnikateľské 
činnosti EÚ prostredníctvom rôznych stimulov vrátane migrácie z krajín mimo EÚ, a tak aj prilákať svetové 
talenty. Zdôraznil sa význam identifikácie v celej EÚ a možností elektronického hlasovania vo voľbách v 
EÚ.  

Navrhlo sa tiež, aby sa zachovala úspešná viacjazyčná digitálna platforma, ktorá bola vytvorená v spojení 
s Konferenciou o budúcnosti Európy, s cieľom priebežne podporovať občanov v celej EÚ. 

3. Diskusia o kľúčových aktuálnych príspevkoch na digitálnej platforme a z európskej panelovej 
diskusie občanov v súvislosti s témou posilnenia postavenia ľudí 

V diskusii zazneli mnohé návrhy občanov, ktoré členovia skupiny podporili, a nastolili sa tieto otázky:  
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význam digitálneho zdravia na pracovisku v kontexte ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a sociálneho 
dialógu, pričom sa poukázalo na súčasné spôsoby práce na diaľku vedúce k vyčerpaniu a únave. Zaznela 
výzva preskúmať platné právne predpisy, najmä pokiaľ ide o prácu na diaľku.  

Tento bod podporili mnohí rečníci, ktorí poukázali na škodlivé účinky dlhšieho pracovného času práce na 
diaľku a vo všeobecnosti príliš dlhého času stráveného pred obrazovkou na duševné zdravie a požadovali 
právo na odpojenie a rámec EÚ, ktorý by chránil rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.  

Iní poukázali na príležitosti, ktoré prináša digitálne zdravotníctvo, na zlepšenie dostupnosti služieb vo 
vidieckych oblastiach, zdôraznili však, že si to vyžaduje digitálne zručnosti odborného personálu a 
občanov. 

Medzi návrhmi opakovane zaznela potreba posilniť digitálne zručnosti a gramotnosť a vo viacerých 
súvislostiach sa spomenul význam digitálnej gramotnosti. Je potrebné odstrániť medzery v zručnostiach a 
znalostiach a posilniť postavenie ľudí. Zdôraznil sa význam digitálnej gramotnosti pri ochrane detí a 
zraniteľnejších používateľov internetu. 

Účastníci poukázali na výzvy týkajúce sa prístupnosti a boja proti digitálnej priepasti a potreby zabezpečiť, 
aby sa na nikoho nezabudlo, a navrhli, že prístup k internetu by mal byť jedným zo základných práv. V tejto 
súvislosti sa poukázalo na nedostatky samotnej viacjazyčnej digitálnej platformy z hľadiska jej 
prístupnosti.  

Jeden člen informoval o výsledkoch nemeckej panelovej diskusie občanov, ktorá odporučila zavedenie 
systému Digi Check, ktorý by meral, do akej miery podniky a orgány verejnej správy využívajú digitálne 
inovácie a rešpektujú údaje občanov. Ďalšie odporúčanie sa týkalo vytvorenia platformy integrujúcej 
vedecké informácie z televíznych a rozhlasových staníc, možností výmeny informácií s prekladom, 
„európskeho Facebooku“ a európskej obdoby ARTE. 

Zabezpečenie prístupu k internetu aj vo vidieckych a odľahlých oblastiach sa považuje za prioritu, rovnako 
ako potreba harmonizácie digitálnych noriem na zabezpečenie hospodárskeho rastu. 

Zaznela aj transparentnosť algoritmov s cieľom umožniť občanom pochopiť, čo sa deje s ich údajmi, ako 
aj chýbajúca transparentnosť súkromných nástrojov a potreba lepšej kontroly nad súkromnými 
spoločnosťami. Účastníci poukázali na to, že vo vzťahu k digitálnym gigantom treba vystupovať jednotne 
a dať najavo, že Európa očakáva, že digitálne giganty budú svoju sociálnu zodpovednosť plniť nad rámec 
platenia daní plne transparentne. 

Niektorí členovia navrhli, že EÚ musí byť tvorcom noriem, aby sa zabezpečila digitálna suverenita, 
strategická nezávislosť a globálna konkurencieschopnosť. EÚ by mala stanoviť pravidlá dodržiavania 
ľudských práv online a ďalším návrhom bola charta digitálnych práv. Investície do infraštruktúry sú 
potrebné, aby bol prístup k digitálnym službám bezpečný a v plnej miere sa využíval digitálny potenciál.  

Pokiaľ ide o elektronické hlasovanie, niektorí účastníci navrhli pilotné systémy elektronického hlasovania 
(napr. pri nasledujúcich voľbách do Európskeho parlamentu), zatiaľ čo iní sa domnievali, že účasť vo 
voľbách sa tým v podstate nezvýši. Navrhlo sa kolektívne financovanie pilotných projektov, aby sa 
elektronická demokracia využívala systematickejšie a udržateľnejšie súbežne s bežnými konzultáciami. 
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Účastníci podporili myšlienku digitálnej peňaženky a digitálnej identifikácie v EÚ, ako aj cezhraničné 
elektronické služby, ktoré by občanom EÚ mohli umožniť prihlásiť sa do aplikácií bez toho, aby na to museli 
použiť veľké digitálne platformy, ktoré ich údaje využívajú na vlastné komerčné účely.  

Za jeden z problémov v digitálnom svete boli označené jazykové bariéry.  

Spomenul sa význam iniciatív inteligentných miest a elektronickej verejnej správy na posilnenie 
postavenia občanov pri digitálnej transformácii, ako aj rozvoj automatizovaných elektronických služieb, 
ktoré poskytujú informácie a odpovedajú na otázky občanov, napr. o zdravotnej starostlivosti alebo iných 
otázkach. 

Pokiaľ ide o potrebu objasniť, aké opatrenia na úrovni EÚ sa už realizujú s cieľom riešiť vyjadrené obavy, 
ktorú uznali viacerí rečníci, tzv. cestovný poriadok legislatívneho vlaku Európskeho parlamentu na 
webovom sídle Parlamentu, kde sú uvedené informácie o stave prebiehajúcich prác, bol označený ako 
užitočný nástroj. Účastníci však zdôraznili aj to, že prebiehajúce legislatívne iniciatívy v digitálnej oblasti 
(napr. akt o umelej inteligencii, akt o digitálnych službách a akt o digitálnych trhoch) neznamenajú 
konečné riešenie tejto problematiky ani neznižujú potrebu tohto podnetu, ale sú súčasťou 
prebiehajúceho procesu.  

Záverečné poznámky predsedníčky 

Predsedníčka poďakovala všetkým za plodnú diskusiu. Ďalšia schôdza pracovnej skupiny sa bude podľa 
programu zaoberať treťou témou týkajúcou sa digitálnej transformácie, konkrétne posilnením 
hospodárstva, pričom bude podobne ako táto schôdza zameraná na príspevky k tejto téme získané 
prostredníctvom digitálnej platformy a panelových diskusií občanov. Hneď ako európska panelová 
diskusia občanov vydá svoje odporúčania (25. – 27. februára v Dubline), v marci sa zíde pracovná skupina, 
aby prediskutovala tieto odporúčania, a v marci/apríli predstaví svoju prácu na plenárnom zasadnutí. 

 

PRÍLOHA: Zoznam členov pracovnej skupiny pre digitálnu transformáciu  
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