
 
21. januar 2022 

1 
 

ZBIRNO POROČILO 

Delovna skupina za digitalno preobrazbo, ki ji predseduje Elina Valtonen, nacionalni parlamenti 
(Finska) 

Petek, 21. januar 2022, od 10.00 do 12.00 

1. Uvodna beseda predsednice 

Tej tretji seji delovne skupine, ki je potekala v hibridni obliki, je predsedovala Elina Valtonen, nacionalni 
parlamenti (Finska), ki je nasledila Riino Sikkut, nacionalni parlamenti (Estonija). Seja se je prenašala prek 
spleta. Predsednica je sejo začela s kratkim uvodom ter predstavitvijo procesa in teme dnevne razprave – 
krepitev vloge državljanov, ki je zajemala vprašanja digitalne identitete, e-zdravja, e-demokracije in 
čezmejnega gibanja (digitalna orodja). Podala je pregled doslej prejetih prispevkov na področju digitalne 
platforme in usmeritev evropskega državljanskega foruma ter opisala tekoče pobude na evropski ravni, s 
čimer je določila temelje razprave.  

2. Stanje razprav na evropskem državljanskem forumu o digitalni preobrazbi 

Predstavniki evropskega državljanskega foruma so predstavili pregled razprav, ki so doslej potekale na 
forumu, in obravnavanih usmeritev. Poudarili so, kako pomembni so digitalne veščine, digitalna pismenost 
ter ustrezna orodja (kot so platforme za učenje, namenjene starejšim in mladim). Po mnenju državljanov 
je osnoven dostop do digitalnega izobraževanja ključen, potrebno pa je tudi usposabljanje za boj proti 
lažnim novicam in dezinformacijam ter spletnemu nadlegovanju. Nujno bi bilo treba zagotoviti 
visokokakovosten dostop do interneta po vsej Uniji, tudi na podeželskih in manj razvitih območjih. Po 
mnenju državljanov bi bilo treba tudi pospešiti razvoj in izvajanje sistema elektronske identifikacije po vsej 
EU. 

Državljani so delili svoje izkušnje z delom od doma med pandemijo covida-19 in spregovorili o številnih s 
tem povezanih težavah. Prehod na delo na daljavo (pametno delo) zaradi pandemije je vplival na zdravje 
in dobro počutje posameznikov. Pri pametnem delu bi bilo treba razmisliti o zaščitnih ukrepih za 
zaposlene, vključno z nadzorom delovnega časa, pravico do odklopa, pravico do ustreznega pohištva in 
opreme ter izogibanjem selitvi delovnega mesta zgolj zaradi stroškov. Potreben bi bil evropski okvir za 
zaščito ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. 

Predstavnik za nacionalne forume in dogodke je poudaril, da mora EU postati bolj podjetniška in pritegniti 
svetovne talente z različnimi spodbudami, tudi prek migracij iz držav, ki niso članice EU. Poudarjen je bil 
pomen identifikacije na ravni EU in priložnosti za elektronsko glasovanje na volitvah v EU.  

Predlagano je bilo tudi, da se ohrani uspešna večjezična digitalna platforma, ki je bila vzpostavljena za 
Konferenco o prihodnosti Evrope, za stalno podporo državljanom po vsej EU. 

3. Razprava o ključnih prispevkih digitalne platforme in evropskega državljanskega foruma glede 
večje vloge državljanov 

V razpravi so bili sprejeti številni predlogi državljanov, ki so jih podprli člani skupine, in izpostavljena 
naslednja vprašanja:  
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pomen digitalnega zdravja na delovnem mestu v smislu zdravja in varnosti pri delu in socialnega dialoga, 
s poudarkom na sedanjih načinih dela na daljavo, ki vodijo v izčrpanost in utrujenost. Izražen je bil tudi 
poziv, naj se pregleda veljavna zakonodaja, zlasti zakonodaja o delu na daljavo.  

To vprašanje so podkrepili številni govorniki, ki so opozorili na škodljive učinke podaljšanega delovnega 
časa pri delu na daljavo in splošen vpliv, ki ga ima čezmerno preživljanje časa pred zaslonom na duševno 
zdravje, ter pozvali k pravici do odklopa in vzpostavitvi evropskega okvira za zaščito ravnovesja med 
poklicnim in zasebnim življenjem.  

Drugi so opozorili na priložnosti, ki jih prinaša e-zdravje, da bi storitve postale dostopnejše na podeželju, 
pri tem pa poudarili potrebo po digitalnih veščinah za strokovnjake in državljane, da bi vse skupaj delovalo. 

Potreba po izboljšanju digitalnih veščin in digitalne pismenosti je bila vključena v več predlogov, pomen 
digitalne pismenosti pa je bil izpostavljen v številnih različnih kontekstih. Odpraviti je treba vrzeli v 
veščinah in znanju ter povečati vlogo državljanov. Izpostavljen je bil pomen digitalne pismenosti pri zaščiti 
otrok in ranljivejših uporabnikov interneta. 

Poudarjeni so bili izzivi v zvezi z dostopnostjo in preprečevanjem digitalnega razkoraka ter 
zagotavljanjem, da nihče ne bo zapostavljen, kar pomeni, da bi moral biti internetni dostop temeljna 
pravica. V zvezi s tem je bilo opozorjeno na pomanjkljivosti same večjezične digitalne platforme v smislu 
dostopnosti.  

En član je posredoval rezultate nemškega državljanskega foruma, ki je priporočil uvedbo programskega 
orodja Digi Check za merjenje, koliko podjetja in javne uprave uporabljajo digitalne inovacije in spoštujejo 
podatke državljanov. Drugo priporočilo se je nanašalo na vzpostavitev platforme, na kateri bi bile zbrane 
znanstvene informacije s televizijskih in radijskih postaj, možnosti izmenjave informacij s prevodom, 
evropski Facebook in nekakšen evropski ARTE. 

Internetni dostop tudi na podeželskih in oddaljenih območjih je bil obravnavan kot prednostna naloga, 
skupaj s potrebo po uskladitvi digitalnih standardov za zagotovitev gospodarske rasti. 

Omenjeni so bili preglednost algoritmov, da bi državljani razumeli, kaj se dogaja z njihovimi podatki, 
premajhna preglednost zasebnih orodij in potreba po boljšem nadzoru zasebnih podjetij. Izpostavljeno je 
bilo, da mora Evropa v odnosih z digitalnimi velikani nastopati enotno in jim dati vedeti, da od njih 
pričakuje, da popolnoma pregledno izvajajo svoje družbene odgovornosti poleg plačevanja davkov. 

Nekateri člani so predlagali, naj EU oblikuje standarde za digitalno suverenost, strateško neodvisnost in 
svetovno konkurenčnost. EU bi morala določiti pravila za spoštovanje človekovih pravic v spletu, drugi 
predlog pa se je nanašal na listino o digitalnih pravicah. Potrebne so naložbe v infrastrukturo, da bi 
omogočili varen dostop do digitalnih storitev in v celoti izkoristili digitalni potencial.  

V zvezi z elektronskim glasovanjem so nekateri predlagali pilotno uporabo elektronskih sistemov 
glasovanja (na primer na naslednjih volitvah v Evropski parlament), medtem ko so drugi menili, da to v 
resnici ne bi povečalo volilne udeležbe. Predlagano je bilo množično financiranje pilotnih projektov za bolj 
sistematično in trajnostno uporabo e-demokracije vzporedno z običajnimi posveti. 

Podprti sta bili digitalna denarnica in digitalna identifikacija v EU, pa tudi čezmejne e-storitve, ki bi 
državljanom EU lahko omogočile prijavo v aplikacije brez velikih digitalnih platform, ki njihove podatke 
uporabljajo v lastne komercialne namene.  
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Jezikovne ovire so se izkazale za težavo tudi v digitalnem svetu.  

Omenjeno je bilo, da so pobude za pametna mesta in e-upravo pomembne za večjo vlogo državljanov pri 
digitalnem prehodu, podobno kot razvoj avtomatiziranih e-storitev za posredovanje informacij in 
odgovarjanje na vprašanja državljanov, na primer o zdravstvenem varstvu ali drugih vprašanjih. 

Več govornikov je menilo, da bi moralo biti bolj jasno, kateri ukrepi v zvezi z izraženimi pomisleki se na 
ravni EU že izvajajo, kot uporabno orodje za to pa je bil omenjen „zakonodajni vlak“ (Legislative Train 
Schedule) na spletnem mestu Evropskega parlamenta, ki ponuja informacije o napredku pri tekočem 
delu. Poudarjeno je bilo tudi, da sedanje zakonodajne pobude na digitalnem področju (na primer akt o 
umetni inteligenci, akt o digitalnih storitvah in akt o digitalnih trgih) niso zaključek zgodbe in ne 
pomenijo, da predlog ni potreben, temveč so del tekočega procesa.  

Sklepne ugotovitve predsednice 

Predsednica se je vsem zahvalila za plodno razpravo. Na naslednji seji delovne skupine se bo predvidoma 
obravnavala tretja tema digitalne preobrazbe, in sicer krepitev gospodarstva, pri čemer bo tako kot na tej 
seji poudarek na prejetih prispevkih v zvezi s to temo prek digitalne platforme in državljanskih forumov. 
Ko bo evropski državljanski forum pripravil priporočila (25.–27. februarja v Dublinu), se bo delovna skupina 
marca sestala, da bi razpravljala o teh priporočilih, svoje delo pa bo predstavila na plenarnem zasedanju 
marca/aprila. 

 

PRILOGA: Seznam članov delovne skupine za digitalno preobrazbo  
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