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ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV 

Digitális transzformációval foglalkozó munkacsoport, elnök: Elina Valtonen, nemzeti parlamentek 
(Finnország) 

2022. március 4., péntek, 9.00–11.00 

1. Az elnök bevezető megjegyzései 

A munkacsoport negyedik ülését Elina Valtonen (nemzeti parlamentek, Finnország) vezeti, az ülésre távoli 
részvétellel kerül sor, és azt az interneten élőben közvetítik. Az elnök megnyitja az ülést, és utal az ukrajnai 
orosz inváziót követően a múlt héten bekövetkezett megdöbbentő eseményekre, és hangsúlyozza, hogy 
minden gondolata az ukrán néppel van. Kiemeli, hogy ezek az események is megerősítették az Európa 
jövőjével kapcsolatos munka szükségességét.  

Az elnök kifejti, hogy e kiegészítő ülés célja, hogy a digitális átalakulással kapcsolatos munka három pillére 
közül az utolsóval, nevezetesen „A gazdaság megerősítésével” foglalkozzon. A korábbi megbeszélések 
középpontjában „Társadalmunk védelme” és „Az emberek szerepvállalásának növelése” állt. A 
megbeszélések ezért ez alkalommal továbbra is a digitális platformról származó információkra fognak 
összpontosítani. Az elnök tájékoztat arról, hogy az „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és 
foglalkoztatás/Oktatás, kultúra, ifjúság és sport/Digitális átállás” elnevezésű európai polgári vitacsoport 
befejezte munkáját, és e vitacsoport ajánlásai képezik majd a munkacsoport 2022. március 11-i 
megbeszéléseinek alapját. A legutóbbi ülés összefoglaló jegyzőkönyvét jóváhagyják. A polgárok egyik 
képviselője kéri, hogy esetleg tartsanak további üléseket olyan időpontban, amely nem munkaidőre esik 
(leginkább 18 óra után). 

2. A digitális platform észrevételeinek és a folyamatban lévő kezdeményezések ismertetése 

Az elnök ismerteti a digitális platform „A gazdaság megerősítése” témakörrel kapcsolatos fő ötleteit és 
elképzeléseit, amelyek három altémára oszthatók: Digitális innováció, digitális gazdaság, valamint oktatás 
és képzés, továbbá a kapcsolódó, folyamatban lévő uniós szintű kezdeményezések.  

A digitális innováció témakörében megemlítésre kerülnek a blokklánchoz (például egy uniós blokklánc-
platformhoz, a kriptovaluták jobb szabályozásához vagy a digitális euróhoz), a mesterséges 
intelligenciához és az adatokhoz, valamint egy európai Szilícium-völgyhöz (példaként említve a GAIA-X-et 
vagy a Kickstartert) kapcsolódó elképzelések. A digitális gazdaság témakörében megemlítik a gazdaságot 
támogató digitális infrastruktúrákat (például a nyílt forráskódok és az adatok mint szolgáltatás (DaaS) 
különböző formáit), a piaci feltételek javítását mindenféle méretű vállalkozás, többek között az induló 
vállalkozások számára (kkv-k, a vállalkozások közötti digitális azonosító), valamint az etikus mesterséges 
intelligenciára és a technológiai nagyvállalatokra vonatkozó tanúsítványt. Az oktatás és képzés kapcsán az 
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oktatási és képzési platformok (online tanfolyamok, eduTech), a készségek digitális platformja 
(készségtanúsítás és -elismerés, határokon átnyúló mozgás) és a vállalatok digitális kompetenciája merül 
fel.  

Az elnök ezután utal néhány, a gazdaság megerősítésére irányuló meglévő kezdeményezésre. Ezek közé 
tartoznak a Digitális Európa program és az innováció fellendítését célzó európai digitális innovációs 
csomópontok. A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály, a digitális piacokról szóló jogszabály, a 
mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály és az adatmegosztási jogszabály, amelyek célja a digitális 
gazdaság jobb szabályozása, immár mind a jogalkotási folyamat részét képezik. A digitális iránytű és a 
mesterséges intelligenciáról szóló összehangolt terv meghatározta és előmozdította az EU stratégiai 
célkitűzéseit. Ami az oktatást és képzést illeti, a digitális iránytű 2030-ra vonatkozó célokat tartalmaz 
Európa digitális készségei tekintetében, míg a digitális oktatási cselekvési terv célja a digitális oktatási 
ökoszisztéma fellendítése, a digitális készségekkel és munkahelyekkel foglalkozó platform pedig nyílt 
hozzáférést biztosít az információkhoz és az erőforrásokhoz.  

3. Vita  

Az ezt követő vita során a munkacsoport tagjai a következőket hangsúlyozzák:  

Ø A „Társadalmunk védelme”, „Az emberek szerepvállalásának növelése” és „A gazdaság 
megerősítése” témaköröket felölelő három pillért hasznosnak tekintik annak biztosításban, hogy 
a digitális átalakulás olyan társadalmat hozzon létre, amelyben mindenki befogadva érzi magát.  
 

Ø Fontosnak tartják, hogy a demokráciát beépítsék a digitális szférába, és biztosítsák, hogy az 
tükrözze az európai értékeket. Ami offline jogellenes, annak online is jogellenesnek kell lennie. 
Ezzel összefüggésben megemlítik az európai digitális jogokról és elvekről szóló javasolt 
nyilatkozatot. A digitális átállás hajtóereje az emberközpontúság elve kell legyen. Úgy vélik 
továbbá, hogy Európának együtt kell működnie más hasonlóan gondolkodó országokkal a globális 
digitális szabványok létrehozása érdekében, amelyek középpontjában az európai értékek állnak, 
és e tekintetben Európának vezető szerepet kell vállalnia. Rámutatnak, hogy az olyan folyamatban 
lévő jogalkotási kezdeményezések, mint a mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály, kettős 
célt szolgálnak, az innováció előmozdítását és az alapvető értékek védelmét. Ambiciózus 
megközelítést szorgalmaznak annak érdekében, hogy európai módot találjanak a digitális világba 
vetett bizalom megteremtésére, az emberi és fogyasztói jogok védelmére, valamint a 
technológiai fejlődés biztosítására a társadalomban való jobb részvétel lehetővé tétele 
érdekében, elkerülve az ellenőrzést és a megkülönböztetést. 
 

Ø Az európai digitális infrastruktúra biztonságának és ellenálló képességének fokozását célzó 
összehangolt fellépés fontosságát több tag is felveti, különösen a jelenlegi válság fényében. A 
digitális biztonságnak együtt kell fejlődnie a digitális gazdaság növekedésével e gazdaság ellenálló 
képességének biztosítása érdekében.  
 

Ø A tagok úgy vélik továbbá, hogy a közelmúlt geopolitikai eseményei rávilágítottak például a 
mikroelektronika vagy a chipek ellátási lánca tekintetében a stratégiai és technikai autonómiának 
az innovációba való beruházás és az ellátási lánc megerősítése révén történő biztosításának 
fontosságára. 
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Ø Több tag hangsúlyozza az oktatás és a digitális készségek fontosságát annak biztosításában, hogy 

a társadalom egésze profitáljon a technológiai innovációból. Ezzel összefüggésben felmerül annak 
szükségessége, hogy a nőket és a lányokat bevonják a digitális transzformációba, valamint hogy el 
kell érni valamennyi korcsoportot és oktatási formát, például az egyetemi kutatást is. Megemlítik 
az általános iskoláknak szóló ír program példáját, amely arra ösztönzi a gyermekeket, hogy 
tanuljanak az EU kultúrájáról, nyelveiről és történelméről, és amely kiterjeszthető a digitális 
elemekre is. Az oktatás segíthet a változással szembeni ellenállás felszámolásában és az inkluzív 
digitalizáció biztosításában is.  
 

Ø Megemlítésre kerül az „először digitálisan” elv, amely megköveteli, hogy a szolgáltatásokat 
amikor és ahol csak lehet, digitálisan kell nyújtani, hacsak másként nem kérik azt.  
 

Ø Felmerül a most megvitatott elképzelések és a polgári vitacsoport ajánlásai közötti lehetséges 
kapcsolat, különös tekintettel az intelligens munkavégzésre vonatkozó ajánlásokra, amelyek 
esetében az intézkedések erősíthetik a gazdaságot azáltal, hogy megvédenek az online 
munkahelyek Európán kívülre helyezésétől, valamint a digitális készségekre (7. és 8. ajánlás).  
 

Ø Néhány tag hangsúlyozza, hogy erős digitális gazdaságra van szükség, és hangsúlyozzák, hogy 
valamennyi régióban az innovációs ökoszisztémákba történő beruházásokra van szükség, hogy a 
digitális transzformáció előnyeit Európa-szerte méltányosan lehessen terjeszteni. Az innováció 
hozzájárulhat az EU jövő felé történő elmozdulásához, a kkv-knak képesnek kell lenniük az 
innovációra, agilisnak és bürokráciamentesnek kell lenniük. A platformgazdaságban 
rendelkezésre álló adatokat mindenki javára kell felhasználni, hogy új üzleti lehetőségek nyíljanak 
meg.  
 

Ø Megemlítik továbbá az elektromos infrastruktúra megerősítését az elektromos járművek 
elterjedésének előmozdítása érdekében.  
 

Ø A személyazonosító igazolvánnyal és digitális pénztárcával kapcsolatos finn tapasztalatokat 
fontos eszközként említik a határokon átnyúló vállalkozásoknál és az e-szolgáltatásoknál, valamint 
az állami és a magánszektorban is.  

 

4. Záró megjegyzések 

Az elnök mindenkinek köszönetet mond a gyümölcsöző vitáért. A munkacsoport március 11-i ülése a 
polgári vitacsoport ajánlásaira összpontosít majd, és az elnök felkéri a tagokat, hogy olvassák el azokat. 
Azt is jelzi, hogy a munkacsoport munkája immár a plenáris ülés elé terjesztendő javaslatok kidolgozásának 
folyamatába lép.  

*** 

 


