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SÚHRNNÝ ZÁZNAM 
Pracovná skupina pre digitálnu transformáciu, ktorej predsedá Elina Valtonen, národné 

parlamenty (Fínsko) 
Piatok 11. marca 2022 od 9:00 h do 11:00 h 

 
1. Otvorenie – predsedníčka  
Toto bola piata schôdza pracovnej skupiny pre digitálnu transformáciu. Schôdzi predsedala pani Elina 
Valtonen a uskutočnila sa v hybridnom formáte. Predsedníčka poskytla členom prehľad procesu 
a pripomenula, že v prvej fáze od októbra 2021 pracovná skupina rokovala o vstupoch platformy 
o digitálnej transformácii, ktoré boli štruktúrované okolo troch pilierov („Ochrana našej spoločnosti“, 
„Posilnenie postavenia ľudí“ a „Posilnenie hospodárstva“). Po zavedení odporúčaní európskej 
panelovej diskusie občanov „Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť 
a zamestnanosť/Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport/Digitálna transformácia“ a národných 
panelových diskusií občanov budú tieto odporúčania hlavným základom práce. Práca sa preto zameria 
na klastre, ktoré odrážajú odporúčania panelových diskusií občanov. Predsedníčka predstavila klastre: 

1. prístup k digitálnej infraštruktúre; 
2. digitálne zručnosti, ktoré posilňujú postavenie ľudí;  
3. bezpečná a dôveryhodná spoločnosť a  
4. digitálne inovácie na posilnenie hospodárstva. 

 
2. Prezentácia odporúčaní prvej európskej panelovej diskusie občanov 1 „Silnejšie hospodárstvo, 
sociálna spravodlivosť a zamestnanosť/Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport/Digitálna 
transformácia“ a národných panelových diskusií občanov týkajúcich sa „Digitálnej transformácie“, 
po ktorej bude nasledovať diskusia  
Zástupcovia európskej panelovej diskusie občanov predstavili svoje odporúčania. Vysvetlili 
odporúčania týkajúce sa práva na digitálne vzdelávanie a prístup k internetu pre všetkých vrátane 
starších ľudí. Zdôraznil sa význam prístupu detí k počítačom na pozadí virtuálneho vzdelávania počas 
pandémie COVID-19. Digitálne vzdelávanie by malo byť povinné už od základnej školy a malo by 
zahŕňať spoločné učebné osnovy. Vyzdvihol sa význam odbornej prípravy pre vstup na trh práce. EÚ 
by mala investovať do vysokokapacitnej digitálnej infraštruktúry, aby sa zabezpečila 
konkurencieschopnosť a zabránilo sa strategickým závislostiam. Zástupca vysvetlil, že infraštruktúra 
mobility si vyžiada aj digitálnu infraštruktúru a že je potrebné zabrániť tomu, aby zahraničné subjekty 
monopolizovali poskytovanie digitálnej infraštruktúry EÚ. 
Zástupcovia občanov tiež predložili odporúčanie, aby EÚ mala rozsiahlejšie právomoci a viac zdrojov 
na riešenie nezákonného obsahu a boj proti počítačovej kriminalite. Online platformy by mali byť 
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zodpovednejšie za svoj obsah a orgány by mali mať možnosť pomôcť ochrániť deti pred sexuálnym 
obťažovaním na internete. V súvislosti s digitálnymi zručnosťami a prácou bolo predložené 
odporúčanie, aby pracovníci absolvovali digitálnu odbornú prípravu, aby boli vhodní pre trh práce, 
a aby sa zvýšila informovanosť o tom, čo dokážu existujúce platformy. Ďalšie odporúčanie sa týka 
inteligentnej práce a vyvoláva obavy z offshoringu európskych pracovných miest, ktorému by sa malo 
predchádzať prostredníctvom stimulov k sociálnej zodpovednosti. Ďalšie odporúčanie by zaväzovalo 
spoločnosti sociálnych médií, aby zaviedli lepšie algoritmy na rozlišovanie spoľahlivých a nepravdivých 
informácií, pričom by neboli finančne motivované podporovať nespoľahlivé informácie a vyhýbať sa 
cenzúre. Ďalší účastník diskusie z radov občanov poukázal na fyzické a duševné problémy spojené 
s prácou na diaľku a navrhol, aby spoločnosti svojim zamestnancom poskytli ergonomické stoličky 
a stoly. Odporúčalo sa tiež digitálne vzdelávanie vo všetkých fázach života s dôrazom na mäkké 
zručnosti a používanie internetu.  
 
Zástupca národnej panelovej diskusie občanov Holandska predstavil tri národné odporúčania. 
Po prvé, každý v Európe by mal mať rýchle, bezpečné a stabilné internetové pripojenie. Ochrana 
pred trestnou činnosťou páchanou online je mimoriadne dôležitá na vnútroštátnej a európskej 
úrovni. Po druhé, EÚ by mala zabezpečiť, aby nákupy cez internet boli rovnako bezpečné vo všetkých 
krajinách EÚ. Moc veľkých internetových platforiem by mala byť obmedzená jasnými právnymi 
predpismi EÚ. Po tretie, pravidlá ochrany súkromia by sa mali spájať s praktickým vykonávaním 
a vysvetľovaním, najmä prostredníctvom usmernení poskytovaných členskými štátmi. Zástupca tiež 
vyzval na zapojenie mládeže do rozhodovania o právnych predpisoch v digitálnej oblasti, najmä 
o mediálnej gramotnosti a kritickom myslení.  
 
V diskusiách sa viacerí členovia odvolávali na agresiu voči Ukrajine, pričom sa domnievali, 
že to posilnilo potrebu mnohých odporúčaní a hodnotu takéhoto procesu úvah o budúcnosti Európy. 
Stretnutie bolo vo všeobecnosti štruktúrované podľa štyroch klastrov a v diskusii odzneli tieto body: 
 
Prístup k digitálnej infraštruktúre 

Ø Členovia celkovo podporili príslušné odporúčania a zdôraznili, že je potrebné, aby mal každý 
prístup k digitálnej infraštruktúre a aby sa na nikoho nezabudlo. V diskusii sa hovorilo 
o prístupe k internetu ako o ľudskom práve alebo o tom, že EÚ by mala cenovo dostupný 
vysokorýchlostný internet zaradiť medzi základné práva všetkých občanov EÚ. Prístup 
k internetu v menej rozvinutých oblastiach a vo vidieckych regiónoch sa považoval 
za nevyhnutný a vyžadoval by si ďalšie financovanie. Boli predstavené prebiehajúce iniciatívy, 
napríklad práca na sprístupnení 5G a optických vlákien väčšiemu počtu ľudí vrátane 
vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia do každej domácnosti. Zdôraznil sa prínos 
vysokorýchlostného internetu pre jednotný trh a pracovné príležitosti. 

Ø Zaznela výzva, aby EÚ zabezpečila, že digitálna infraštruktúra, najmä 6G, bude pevne 
v európskych rukách, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana Európanov a strategická 
autonómia. V súvislosti s odporúčaním, aby infraštruktúra bola štátnym majetkom s cieľom 
zabrániť vzniku monopolov, bolo zdôraznené, že existujú iné spôsoby kontroly monopolov 
a tiež spôsoby, ako motivovať súkromné spoločnosti, aby zabezpečili široké pokrytie, napríklad 
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tým, že sa spoločnostiam poskytne prístup k rádiovému spektru len vtedy, ak pokrývajú celú 
krajinu, alebo prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev. 

 
 
Digitálne zručnosti, ktoré posilňujú postavenie ľudí  

Ø Členovia vo veľkej miere podporili potrebu zabezpečiť prístup k digitálnej odbornej príprave 
a vzdelávaniu. Bola spomenutá práca na akčnom pláne digitálneho vzdelávania. 

Ø Digitálne zručnosti boli považované za kľúčové z viacerých hľadísk. Považovali ich napríklad 
za spôsob, ako sa riešiť falošné správy a bezpečné používanie internetu alebo ako umožniť 
účasť na trhu práce. Občania by mali byť tiež poučení o svojich online právach, ako je napríklad 
právo nebyť predmetom algoritmického rozhodovania. Digitálne zručnosti a kompetencie boli 
vnímané ako tie, ktoré občanom umožňujú stať sa súčasťou digitálnej spoločnosti. Ako priorita 
bola zdôraznená inkluzívna digitalizácia a prístup zraniteľnejších skupín, ako aj potreba 
zamerať sa na mäkké zručnosti a netiketu vo vzdelávaní.  

 
Bezpečná a dôveryhodná spoločnosť 

Ø Mnohí považovali kybernetickú bezpečnosť za kľúčovú prioritu a povedomie ľudí 
o existujúcom úsilí a inštitúciách by sa malo zvýšiť. 

Ø Rovnako sa hovorilo o falošných správach a dezinformáciách a poukázalo sa na prácu 
prebiehajúcu v súvislosti s návrhom zákona o digitálnych službách, ktorým by sa zaviedli 
povinnosti moderovania obsahu na základe demokratických zásad a zároveň by sa zabezpečilo 
dodržiavanie základných práv. Upozornilo sa na Európske stredisko pre monitorovanie 
digitálnych médií (EDMO). 

Ø Okrem existujúcich opatrení bol navrhnutý kódex správania na boj proti falošným správam. 
Ø Jeden člen navrhol lepšie koordinačné štruktúry na úrovni EÚ, aby sa zabránilo neprimeranej 

úlohe vnútroštátnych orgánov na základe zásady krajiny pôvodu. 
Ø Bolo navrhnuté, aby občania viac spolupracovali s tvorcami politiky prostredníctvom účasti. 

Digitálna transformácia by mala zohľadňovať základné práva občanov, zabezpečovať ochranu 
osobných údajov a predchádzať diskriminácii.  

Ø Nielen to, čo je nezákonné offline, by malo byť nezákonné aj online, ale aj ľudské práva platné 
offline by mali platiť online. 

Ø Padol návrh zakázať hromadné sledovanie a rozpoznávanie tváre.  
Ø Algoritmy by mali byť transparentné a schválenie legislatívneho návrhu aktu o umelej 

inteligencii sa považovalo za dôležitý krok.  
Ø V súvislosti s Ukrajinou a navrhovaným nariadením o trhoch s kryptoaktívami sa zdôraznilo 

možné zneužitie kryptomien s cieľom vyhnúť sa sankciám.  
 
Digitálne inovácie na posilnenie hospodárstva 

Ø V súvislosti s odporúčaním o inteligentnej práci niektorí členovia zdôraznili, že je potrebné, 
aby technologický vývoj prospieval fyzickému a duševnému zdraviu pracovníkov, zlepšoval ich 
život a aby ho spoločnosti nevyužívali ako príležitosť na obmedzenie práv pracovníkov. 

Ø Transparentnosť zavádzania digitálnych nástrojov na pracovisku sa považovala za dôležitú 
a pracovníci by mali byť zapojení do digitalizácie na pracovisku. 
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Ø Padol návrh na prísnu kontrolu dohľadu na pracovisku a zákaz hromadného sledovania 
a biometrie, ako aj na vymáhateľné právo na úrovni EÚ napadnúť rozhodnutia prijaté 
algoritmami umelej inteligencie. 

Ø Cezhraničnej práci na diaľku v EÚ by sa nemali klásť prekážky. 
Ø Bola vyjadrená podpora zvýšeniu odolnosti Európy a zníženiu strategických závislostí.  
Ø Jeden z členov vyzval na otvorenosť európskeho hospodárstva a zdôraznil význam posilnenia 

vnútorného trhu a odstránenia prekážok obchodu. Boli spomenuté obavy z postupov 
geografického blokovania a vplyvu na menšie krajiny.  

Ø Akt o čipoch bol spomenutý ako príklad iniciatívy na zabezpečenie európskej digitálnej 
suverenity a vedúceho postavenia v oblasti nových technológií vrátane výskumu a vývoja 
a výroby a navrhované nariadenie o umelej inteligencii bolo spomenuté ako prvé svojho druhu 
na svete. 

Ø V záujme úplného využitia digitálnych možností bola zdôraznená potreba dôveryhodnej 
európskej digitálnej identity, ktorá by mohla zabezpečiť bezpečný spôsob zdieľania osobných 
údajov.  
 

3. Záverečné slová predsedníčky 
Predsedníčka poukázala na prezentáciu odporúčaní občanov a rozpravu na plenárnej schôdzi 
12. marca. Vysvetlila, že ďalším krokom bude príprava návrhov, ktoré sa nasledujúcich schôdzach 
pracovnej skupiny prerokujú a poskytne sa k ním spätná väzba, pričom sa predložia návrhy 
plenárnemu zasadnutiu konferencie, ktorá sa uzavrie 9. mája.  
 
 


