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ZBIRNO POROČILO 
Delovna skupina za digitalno preobrazbo, ki jo je vodila Elina Valtonen, nacionalni 

parlamenti (Finska) 
11. marec 2022, od 9.00 do 11.00 

 
1. Uvodni nagovor predsedujoče  
To je bila peta seja delovne skupine za digitalno preobrazbo. Vodila jo je Elina Valtonen, potekala pa 
je v hibridni obliki. Predsedujoča je članom predstavila proces in spomnila, da je delovna skupina v prvi 
fazi, ki se je začela oktobra 2021, razpravljala o prispevkih s platforme o digitalni preobrazbi, ki so 
temeljili na treh stebrih (zaščita naše družbe, opolnomočenje ljudi in krepitev gospodarstva). Glavna 
podlaga za delo bodo priporočila evropskega državljanskega foruma „Močnejše gospodarstvo, 
socialna pravičnost in delovna mesta/izobraževanje, kultura, mladi in šport/digitalna preobrazba“ in 
nacionalnih forumov. Delo bo torej usmerjeno na sklope, ki bodo odražali priporočila državljanskih 
forumov. To so: 

1. dostop do digitalne infrastrukture 
2. digitalne veščine za opolnomočenje ljudi  
3. varna in zaupanja vredna družba  
4. digitalne inovacije za okrepitev gospodarstva 

 
2. Predstavitev državljanov o priporočilih evropskega državljanskega foruma 1 (Močnejše 
gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta/izobraževanje, kultura, mladi in šport/digitalna 
preobrazba) ter nacionalnih državljanskih forumov v zvezi z digitalno preobrazbo, ki ji je sledila 
razprava  
Predstavniki evropskega državljanskega foruma so predstavili svoja priporočila. Pojasnili so priporočila 
v zvezi s pravico do digitalnega izobraževanja in dostopa do interneta za vse, tudi za starejše. 
Poudarili so, kako pomemben je bil dostop otrok do računalnikov med šolanjem na daljavo med 
pandemijo covida-19. Digitalno izobraževanje bi moralo biti obvezno od osnovne šole naprej s skupnim 
učnim načrtom. Poudarili so tudi, kako pomembno je usposabljanje pred vstopom na trg dela. 
Evropska unija bi morala vlagati v zelo zmogljivo digitalno infrastrukturo, da bi zagotovila 
konkurenčnost in preprečila strateško odvisnost. Eden od predstavnikov je pojasnil, da bo za 
infrastrukturo za mobilnost potrebna tudi digitalna infrastruktura in da je treba preprečiti, da bi tuji 
subjekti monopolizirali zagotavljanje digitalne infrastrukture EU. 
Predstavniki državljanov so predstavili tudi priporočilo, naj ima EU večje pristojnosti in več sredstev za 
preprečevanje nezakonitih vsebin in kibernetske kriminalitete. Spletne platforme bi morale biti bolj 
odgovorne za svoje vsebine, pristojni organi pa bi morali imeti možnost pomagati otrokom v boju proti 
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spolnemu nadlegovanju na spletu. Predstavili so priporočilo o digitalnih znanjih in spretnostih ter delu, 
in sicer, naj se delavci digitalno usposabljajo, da bi bili pripravljeni na trg dela, in naj poteka 
ozaveščanje o tem, kaj lahko naredijo obstoječe platforme. Naslednje priporočilo se nanaša na 
„pametno“ delo in vzbuja pomisleke glede selitve evropskih delovnih mest v tretje države, ki bi jo 
bilo treba preprečiti s spodbujanjem k družbeni odgovornosti. Podjetja, ki upravljajo družbene medije, 
naj bodo obvezana k uporabi boljših algoritmov za razlikovanje med zanesljivimi in lažnimi 
informacijami, naj ne bi dobivala finančnih spodbud za širjenje nezanesljivih informacij, in naj bi se 
izogibala cenzuri. Član državljanskega foruma je opozoril na telesne in duševne težave, povezane z 
delom na daljavo, in predlagal, naj podjetja poskrbijo, da bodo njihovi zaposleni imeli ergonomske 
sedeže in mize. Priporočili so tudi digitalno izobraževanje v vseh življenjskih obdobjih, s poudarkom na 
mehkih veščinah in uporabi interneta.  
 
Predstavnik nizozemskega državljanskega foruma je predstavil nacionalna priporočila. Vsi v Evropi bi 
morali imeti hitro, varno in stabilno internetno povezavo. Zelo pomembna je zaščita pred spletnim 
kriminalom tako na nacionalni kot na evropski ravni. Evropska unija bi morala poskrbeti, da bodo 
internetni nakupi enako varni v vseh njenih državah. Moč velikih spletnih platform bi morala biti 
omejena z jasno zakonodajo EU. Pravila o zasebnosti bi bilo treba združiti s praktičnim izvajanjem in 
razlago, predvsem s smernicami, ki bi jih dajale države članice. Pozval je tudi k vključitvi mladih v 
odločanje o digitalni zakonodaji, zlasti o medijski pismenosti in kritičnem mišljenju.  
 
V razpravah je več članov omenilo agresijo proti Ukrajini, saj menijo, da se zaradi tega povečuje 
potreba po številnih priporočilih in pomembna vloga tovrstnega posvetovalnega procesa o prihodnosti 
Evrope. Seja je bila na splošno razdeljena na štiri sklope, v razpravi pa so bile predstavljene naslednje 
točke. 
 
Dostop do digitalne infrastrukture 

Ø Udeleženci so na splošno podprli priporočila in poudarili, da mora imeti vsakdo dostop do 
digitalne infrastrukture in da pri tem nihče ne sme biti zapostavljen. Omenili so, da je dostop 
do interneta človekova pravica oziroma da bi morala EU poskrbeti, da vsi državljani kot 
temeljno pravico imeli cenovno ugoden visokohitrostni internet. Kot bistvenega so označili 
dostop do interneta na manj razvitih območjih in v podeželskih regijah, za kar bi bilo potrebno 
nadaljnje financiranje. Predstavljene so bile pobude, ki se že izvajajo, na primer prizadevanja 
za to, da bo vsem gospodinjstvom na voljo omrežje 5G in povezava po optičnih kablih. 
Sodelujoči so poudarili, da visokohitrostni internet prinaša koristi za enotni trg in zaposlitvene 
priložnosti. 

Ø EU so pozvali, naj poskrbi, da bo digitalna infrastruktura, zlasti omrežje 6G, trdno v evropskih 
rokah, kar bo Evropejcem jamčilo varnost in zaščito, Uniji pa zagotovilo strateško avtonomijo. 
Eno od priporočil je bilo, naj bo infrastruktura v lasti držav, zato da ne bodo nastajali monopoli, 
a je bilo tudi poudarjeno, da se da monopole nadzirati tudi na druge načine in da je mogoče 
tudi zasebna podjetja spodbuditi k zagotavljanju široke pokritosti. Podjetju se na primer 
omogoči dostop do radijskega spektra samo, če pokriva vso državo, ali samo prek javno-
zasebnih partnerstev. 
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Digitalne veščine za opolnomočenje ljudi  

Ø Veliko podporo je dobila zamisel, da je treba poskrbeti za digitalno usposabljanje in 
izobraževanje. Udeleženci so omenili delo za akcijski načrt za digitalno izobraževanje.  

Ø Menijo, da so digitalne veščine izredno pomembne z več vidikov. So način za prepoznavanje 
lažnih novic in varno uporabo interneta, omogočajo pa tudi sodelovanje na trgu dela. 
Državljane bi bilo treba poučiti o pravicah, ki jih imajo na spletu, na primer da o njih ne 
odločajo algoritmi. Digitalne veščine in zmožnosti pa jim omogočajo udejstvovanje v digitalni 
družbi. Kot prednostna naloga je bila poudarjena digitalizacija in dostop za ranljivejše skupine 
ter da se je treba v izobraževanju osrediniti na tako imenovane mehke veščine in spletni 
bonton.  

 
Varna in zaupanja vredna družba 

Ø Mnogi so kot osrednjo prednostno nalogo omenili kibernetsko varnost ter da bi bilo treba ljudi 
ozaveščati o že potekajočem delu in institucijah, ki se ukvarjajo s to tematiko. 

Ø V zvezi s predlogom akta o digitalnih storitvah je bila omenjena problematika lažnih novic in 
napačnih informacij, akt pa naj bi uvedel obvezno moderiranje vsebin na podlagi 
demokratičnih načel in zagotavljal, da bodo spoštovane temeljne pravice. Omenjena je bila 
evropska opazovalnica digitalnih medijev (EDMO). 

Ø Sodelujoči so predlagali, naj bi se proti lažnim novicam poleg sedanjih ukrepov zoperstavili 
tudi s kodeksom ravnanja. 

Ø Nekdo je predlagal, da bi izboljšali usklajevalne strukture na ravni EU, da se prepreči 
nesorazmerna vloga nacionalnih organov na podlagi načela države izvora. 

Ø Eden od predlogov je bil, da bi morali državljani v procesih državljanske udeležbe več 
sodelovati z odločevalci. Pri digitalni preobrazbi bi bilo treba upoštevati temeljne pravice 
državljanov, jamčiti varstvo podatkov in preprečevati diskriminacijo.  

Ø Veljati bi moralo, da kar je nezakonito zunaj spleta, je nezakonito tudi na spletu, človekove 
pravice, ki veljajo zunaj spleta, pa bi morale veljati tudi na spletu. 

Ø Predlagano je bilo, da bi prepovedali množični nadzor in prepoznavanje obrazov.  
Ø Algoritmi bi morali biti pregledni. Udeleženci so soglasje o zakonodajnem predlogu za akt o 

umetni inteligenci ocenili kot pomemben korak.  
Ø Glede na dogajanje v Ukrajini in predlagano uredbo o trgih kriptoimetij je bilo poudarjeno, da 

je mogoče kriptovalute zlorabiti tudi za izogibanje sankcijam.  
 
Digitalne inovacije za okrepitev gospodarstva 

Ø Nekateri udeleženci so v zvezi s priporočilom o pametnem delu poudarili, da morajo 
tehnološke inovacije koristiti telesnemu in duševnemu zdravju delavcev in izboljšati njihovo 
življenje, ne pa biti zgolj priložnost, da podjetja krčijo njihove pravice. 

Ø Pomembna je preglednost pri uvajanju digitalnih orodij na delovnem mestu, delavci pa bi 
morali sodelovati pri digitalizaciji dela. 

Ø Eden od predlogov je bil, da bi bilo treba nadzor na delovnem mestu pobliže spremljati ter da 
bi bilo treba prepovedati množični nadzor in biometrično prepoznavanje ter da bi na ravni EU 
uvedli izvršljivo pravico zoper odločitve algoritmov umetne inteligence. 
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Ø Čezmejno delo na daljavo bi moralo potekati brez ovir. 
Ø Sodelujoči so izrazili podporo večji odpornosti Evrope in zmanjševanju strateške odvisnosti.  
Ø Nekdo je pozval, da mora biti gospodarstvo Evrope odprto, in poudaril, da je treba okrepiti 

notranji trg in odpraviti trgovinske ovire. Bilo je nekaj pomislekov o geografskem blokiranju in 
njegovih posledicah za manjše države.  

Ø Kot zgled pobude za evropsko digitalno neodvisnost in vodstveni položaj na področju novih 
tehnologij je bil omenjen akt o čipih. V njem je zajeto tudi področje raziskav in razvoja in 
proizvodnja. Predlagano uredbo o umetni inteligenci so udeleženci pripoznali kot prvo svoje 
vrste na svetu. 

Ø Poudarjeno je bilo, da če želimo zares polno izkoristiti digitalne možnosti, je potrebna 
zaupanja vredna evropska digitalna identiteta, ki bi bila lahko varen način za deljenje osebnih 
podatkov.  
 

3. Sklepna beseda predsedujoče 
Predsedujoča je omenila priporočila državljanov in razpravo na plenarni skupščini naslednji dan. 
Sporočila je, da bo naslednji korak priprava osnutkov predlogov med naslednjimi srečanji delovnih 
skupin, pri čemer bodo ustrezno upoštevane plenarne razprave in odzivi nanje. Predlogi naj bi bili 
predstavljeni plenarni skupščini Konference, sklepno zasedanje konference pa naj bi potekalo 9. maja.  


