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SAŽETAK ZAPISNIKA 

Radna skupina za digitalnu transformaciju kojom je predsjedala Elina Valtonen, nacionalni parlamenti 
(Finska) 

Petak 4. ožujka 2022., 9:00 – 11:00 

1. Uvodne napomene predsjedateljice 

Četvrtim sastankom Radne skupine predsjedala je predstavnica nacionalnih parlamenata Elina Valtonen 
(Finska). Sastanak je održan na daljinu i prenosio se uživo preko interneta. Predsjedateljica je započela 
sastanak pozivajući se na šokantne događaje prethodnog tjedna nakon ruske invazije na Ukrajinu te je 
naglasila da je ukrajinski narod konstantno u njezinim mislima. Istaknula je i da su ti događaji pojačali 
potrebu za radom na budućnosti Europe.  

Predsjedateljica je objasnila da je dotični dodatni sastanak namijenjen za razmatranje posljednjeg od triju 
stupova u okviru kojih je dosad organiziran rad na digitalnoj transformaciji, a to je „Jačanje gospodarstva”. 
Prethodne rasprave bile su usmjerene na „Zaštitu našeg društva” i „Osnaživanje ljudi”. Rasprave su stoga 
i dalje bile usredotočene na doprinose s digitalne platforme. Predsjedateljica je konstatirala da je Europski 
panel građana i građanki na temu „Snažnije gospodarstvo, socijalna pravda i radna mjesta / Obrazovanje, 
kultura, mladi i sport / Digitalna transformacija” završio s radom te da će preporuke Panela biti temelj za 
raspravu na sastanku Radne skupine 11. ožujka 2022. Sažetak zapisnika s prethodnog sastanka usvojen je. 
Jedan od predstavnika građana zatražio je da se mogući dodatni sastanci održe u vrijeme koje se ne 
preklapa s radnim vremenom građana (najbolje nakon 18:00). 

2. Izlaganje doprinosa s digitalne platforme i tekućih inicijativa 

Predsjedateljica je predstavila glavne teme i ideje s digitalne platforme koje se odnose na „Jačanje 
gospodarstva”, podijeljene u tri podteme – digitalne inovacije, digitalno gospodarstvo te obrazovanje i 
osposobljavanje, kao i povezane tekuće inicijative na razini EU-a.  

U okviru digitalnih inovacija spomenute su ideje povezane s lancima blokova (kao što su platforma EU-a 
za lance blokova, bolja regulacija kriptovaluta ili digitalni euro), umjetnom inteligencijom i podacima te 
europskom silicijskom dolinom (u vezi s kojom su spomenuti npr. GAIA-X i Kickstarter). U okviru teme 
digitalnog gospodarstva spomenuti su digitalna infrastruktura za potporu gospodarstvu (uključujući 
različite oblike otvorenog koda i podataka kao usluge (DaaS)), poboljšanje tržišnih uvjeta za poduzeća svih 
veličina, uključujući start-up poduzeća (MSP-ovi, digitalna identifikacijska oznaka za B2B) i certifikat za 
etičku umjetnu inteligenciju i tehnologiju. Kad je riječ o obrazovanju i osposobljavanju, spomenute su 
platforme za obrazovanje i osposobljavanje (internetski tečajevi, eduTech), digitalna platforma za vještine 
(certifikacija i priznavanje vještina, prekogranično kretanje) i digitalna kompetencija poduzeća.  
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Predsjedateljica se zatim osvrnula na neke od postojećih inicijativa u području jačanja gospodarstva. Među 
njima su program Digitalna Europa i europski centri za digitalne inovacije s ciljem poticanja inovacija. Akt 
o digitalnim uslugama, Akt o digitalnim tržištima, Akt o umjetnoj inteligenciji i Akt o podacima, čiji je cilj 
bolja regulacija digitalnoga gospodarstva, sada su u zakonodavnom postupku. Digitalnim kompasom i 
koordiniranim planom o umjetnoj inteligenciji utvrđuju se i promiču strateški ciljevi EU-a. Kad je riječ o 
obrazovanju i osposobljavanju, Digitalni kompas sadržavao je ciljeve za 2030. u pogledu digitalnih vještina 
u Europi, dok je Akcijski plan za digitalno obrazovanje bio usmjeren na jačanje ekosustava digitalnog 
obrazovanja, a platforma za digitalne vještine i radna mjesta omogućila je otvoren pristup informacijama 
i resursima.  

3. Rasprava  

Tijekom rasprave koja je uslijedila članovi Radne skupine naglasili su sljedeće točke:  

Ø Tri stupa, odnosno „Zaštita našeg društva”, „Osnaživanje ljudi” i „Jačanje gospodarstva”, 
smatrana su korisnima kako bi se osiguralo da se digitalnom transformacijom stvori društvo u 
kojemu se svatko osjeća uključenim.  
 

Ø Smatralo se važnim uvesti demokraciju u digitalnu sferu i osigurati da ona odražava europske 
vrijednosti. Sve što je nezakonito izvan interneta trebalo bi biti nezakonito i na internetu. U tom 
je kontekstu spomenuta predložena Europska deklaracija o digitalnim pravima i načelima. Načelo 
antropocentričnosti trebalo bi biti pokretač digitalne transformacije. Također je istaknuto da bi 
Europa trebala surađivati s drugim zemljama sličnih stavova kako bi stvorila globalne digitalne 
standarde u čijem su središtu europske vrijednosti i preuzela vodeću ulogu u tom pogledu. 
Istaknuto je da tekuće zakonodavne inicijative kao što je Akt o umjetnoj inteligenciji imaju 
dvostruku svrhu promicanja inovacija, uz istodobnu zaštitu temeljnih vrijednosti. Zagovaran je 
ambiciozan pristup kako bi se pronašao europski način za stvaranje povjerenja u digitalni svijet, 
zaštitila ljudska i potrošačka prava te osigurao tehnološki razvoj s ciljem omogućavanja boljeg 
sudjelovanja u društvu, uz izbjegavanje kontrole i diskriminacije. 
 

Ø Nekoliko članova istaknulo je važnost koordiniranog djelovanja za jačanje sigurnosti i otpornosti 
europske digitalne infrastrukture, posebno s obzirom na trenutačnu krizu. Digitalna sigurnost 
trebala bi se razvijati usporedno s rastom digitalnog gospodarstva kako bi se osigurala njegova 
otpornost.  
 

Ø Članovi su također smatrali da su nedavni geopolitički događaji naglasili važnost osiguravanja 
strateške i tehničke autonomije ulaganjem u inovacije i jačanje lanca opskrbe (kao što su 
mikroelektronika ili lanac opskrbe čipovima). 
 

Ø Nekoliko članova naglasilo je važnost obrazovanja i digitalnih vještina kako bi društvo u cjelini 
imalo koristi od tehnoloških inovacija. U tom je kontekstu istaknuta potreba za uključivanjem žena 
i djevojčica u digitalnu transformaciju, kao i potreba da se obuhvate sve dobne skupine i vrste 
obrazovanja, uključujući sveučilišna istraživanja. Spomenut je primjer irskog programa za osnovne 
škole kojim se djecu potiče da uče o kulturi, jezicima i povijesti EU-a i koji bi se mogao proširiti na 
digitalne elemente. Obrazovanje može pomoći i u uklanjanju otpora na promjene i osiguravanju 
inkluzivne digitalizacije.  
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Ø Spomenuto je i načelo „digitalizacija na prvome mjestu”, kojim se zahtijeva da se usluge pružaju 

digitalno kad god je to moguće, osim ako se zahtijeva drukčije.  
 

Ø Istaknuta je moguća poveznica između ideja o kojima se sada raspravlja i preporuka panela 
građana i građanki, uz posebno upućivanje na preporuke o pametnom radu, gdje bi mjere mogle 
ojačati gospodarstvo zaštitom od preseljenja internetskih radnih mjesta izvan Europe, i o 
digitalnim vještinama (preporuke br. 7 i 8).  
 

Ø Neki su članovi naglasili potrebu za snažnim digitalnim gospodarstvom te su istaknuli da su 
potrebna ulaganja u inovacijske ekosustave u svim regijama kako bi se koristi digitalne 
transformacije ravnomjerno raspodijelile diljem Europe. Inovacije mogu poslužiti Uniji kao 
odskočna daska u budućnost, a MSP-ovi bi trebali moći uvoditi inovacije, biti prilagodljivi i 
oslobođeni birokracije. Podaci i ekonomija platformi trebali bi se upotrebljavati u korist svih kako 
bi se stvorile nove poslovne prilike.  
 

Ø Spomenuto je i jačanje električne infrastrukture kako bi se promicalo korištenje električnih vozila.  
 

Ø Iskustva s digitalnom identifikacijom i digitalnim novčanikom u Finskoj navedena su kao važni 
alati i u prekograničnim poduzećima i e-uslugama te u javnom i privatnom sektoru.  

 

4. Završne napomene 

Predsjedateljica je zahvalila svima na plodonosnoj raspravi. Na sastanku Radne skupine 11. ožujka 
naglasak će biti na preporukama panela građana i građanki. Predsjedateljica je stoga pozvala sve članove 
skupine da ih pročitaju. Također je navela da će se daljnji rad Radne skupine usredotočiti na postupak 
izrade prijedloga za plenarnu skupštinu.  

*** 

 


