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PROJEKT SKRÓCONEGO PROTOKOŁU 
Grupa robocza ds. transformacji cyfrowej, pod przewodnictwem Eliny Valtonen, 
parlamenty narodowe (Finlandia) / Riiny Sikkut, parlamenty narodowe (Estonia) 

Piątek 25 marca 2022 r. w godz. 9.00–11.30 i 14.00–16.00 
 

1. Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącą  
Przewodnicząca wyjaśniła, że celem posiedzenia jest omówienie i szczegółowa analiza każdego z pięciu 
projektów propozycji – zawierających ogólny cel i towarzyszące mu środki szczegółowe – które 
rozesłano przed posiedzeniem. Propozycje opracowano głównie w oparciu o zalecenia europejskich i 
krajowych paneli obywatelskich. Przy ich tworzeniu uwzględniono również pomysły opublikowane na 
wielojęzycznej platformie cyfrowej, a także poprzednie dyskusje w grupie roboczej i podczas sesji 
plenarnej Konferencji. Przewodnicząca poinformowała, że zmieniona wersja propozycji zostanie 
przygotowana na podstawie dyskusji, które odbędą się na forum grupy roboczej i na sesji plenarnej 
Konferencji. Dwa tygodnie później grupa robocza omówi projekty ponownie.  
 
2. Wystąpienie rzecznika 
Rzecznik obywateli pokrótce przedstawił pięć propozycji dotyczących czterech zagadnień, którymi 
zajmuje grupa robocza ds. transformacji cyfrowej, a mianowicie: 1) Dostęp do infrastruktury cyfrowej 
(1 propozycja), 2) Umiejętności cyfrowe, które wzmacniają pozycję obywateli (1 propozycja), 3) 
Bezpieczne i godne zaufania społeczeństwo cyfrowe (2 propozycje) oraz 4) Innowacje cyfrowe w celu 
wzmocnienia gospodarki (1 propozycja). Zasugerował, że dla każdego szczegółowego środka należy 
wskazać odpowiednie zalecenie obywateli, na podstawie którego je opracowano, ponieważ nie zawsze 
jest to jasne.  
 
3. Prezentacja projektów propozycji i dyskusja nad nimi w celu przedstawienia ich na posiedzeniu 
plenarnym 26 marca 
Podczas dyskusji wyrażono ogólne poparcie dla propozycji. Równocześnie przedstawiono wiele 
sugestii dotyczących dalszych prac nad ich kształtem. Kilku członków podkreśliło, że w związku z 
tragicznymi wydarzeniami w Ukrainie kwestie, których dotyczą propozycje, mają teraz dla Europy 
jeszcze większe znaczenie. 
 
Propozycja 1 – Dostęp do internetu i usług cyfrowych / suwerenność unijnej infrastruktury cyfrowej 
Podczas dyskusji poruszono następujące kwestie i przedstawiono poniższe sugestie: 
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Ø Należy dodać stwierdzenie, że bez infrastruktury cyfrowej niemożliwe jest upowszechnienie 
pojazdów elektrycznych i autonomicznych. Trzeba też zapewnić spójność z pracami innych 
grup roboczych. 

Ø Odwołano się do proponowanej Europejskiej deklaracji praw i zasad cyfrowych oraz do 
programu Droga ku cyfrowej dekadzie. Podkreślono, jak ważny jest niezbędny dostęp do 
łączności i przetwarzania danych dla nowego cyfrowego „społeczeństwa bez odległości”, w 
którym obywatele mogą pracować, studiować i komunikować się ze sobą z każdego miejsca 
na świecie. 

Ø Zwrócono uwagę, że istnieje potrzeba, aby zapewnić dostęp do infrastruktury niezbędnej do 
wytwarzania produktów cyfrowych, czyli mikroprocesorów oraz przetwarzania, 
przechowywania i mobilności danych. Autonomia cyfrowa nie oznacza zamkniętego 
społeczeństwa, lecz demokratyczną kontrolę nad narzędziami cyfrowymi, sprawowaną 
niezależnie od tych części świata, które nie podzielają europejskich wartości. 

Ø Zasugerowano, że we wniosku należy użyć terminu „suwerenność cyfrowa” (ang. digital 
sovereignty), a nie „autonomia” (ang. autonomy) lub „niezależność” (ang. independence). 

Ø Należy położyć nacisk na inwestycje w technologie europejskie, aby wzmocnić europejski 
sektor technologii i jego konkurencyjność. 

Ø Zasugerowano, aby w środku szczegółowym nr 1 odnieść się do „zrównoważonego 
charakteru” infrastruktury.  

Ø W propozycji należy również uwzględnić kwestię „przystępności cenowej” dostępu do 
internetu. 

Ø Zaproponowano zmianę kolejności środków (1, 2, 6, 5, 7, 4). 
Ø Należy precyzyjniej sformułować środek szczegółowy nr 2 w odniesieniu do eliminacji 

przepaści cyfrowej, zarówno jeśli chodzi o sytuacje w różnych państwach członkowskich, jak 
i o różnice między obszarami miejskimi i wiejskimi, gdzie finansowanie jest najbardziej 
potrzebne. 

Ø Jeśli chodzi o środek szczegółowy nr 3, który dotyczy wykorzystania specjalnego finansowania, 
pojawiły się na jego temat różne opinie. Chociaż niektórzy zasugerowali, że środek ten trzeba 
sformułować bardziej szczegółowo, większość uznała, że jest to ogólna zasada mająca zawsze 
zastosowanie do wszystkich projektów i że nie wnosi on wartości dodatniej; więcej osób 
opowiedziało się za rezygnacją z niego lub za tym, aby zawrzeć go jakimś miejscu w sposób 
ogólny.  

Ø Poproszono o wyjaśnienie dokładnego znaczenia i zakresu środka szczegółowego nr 6. 
Przewodnicząca podała przykład: jeżeli chcemy założyć przedsiębiorstwo i musimy się 
skontaktować się z administracją, powinniśmy móc zrobić to cyfrowo i usprawnić ten proces. 

Ø Zasugerowano, by propozycja obejmowała nie tylko prawo dostępu, ale również gwarancję 
faktycznego dostępu do infrastruktury cyfrowej. Pojawiło się pytanie, czy należy również 
uwzględnić dostęp do usług w chmurze. 

Ø Zasugerowano, aby w środku szczegółowym nr 4 uwzględnić również kwestię koncentracji 
danych i monopoli informacyjnych. 

Ø Uwzględnić w propozycji kwestię równego dostępu i rozszerzyć środek szczegółowy nr 5, tak 
aby objąć nim więcej osób znajdujących się w trudnej sytuacji, a także wzmocnić środek 
szczegółowy nr 6, by uczynić go bardziej włączającym, w szczególności w odniesieniu do grup 
społecznych, do których trudno dotrzeć. 
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Ø Dodać odniesienie do roli regionów, np. w kontekście finansowania, oraz do konieczności, aby 
unikać zależności od krajów niedemokratycznych, które nie przestrzegają europejskich 
wartości i praw człowieka. Odnieść się do udziału obywateli w procesie decyzyjnym na 
szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim.  

Ø Należy zawrzeć odniesienia do zasady korzystania z telefonu za granicą tak jak w kraju w 
kontekście opłat za roaming międzynarodowy. 

Ø Kluczowe znaczenie ma również zapewnienie obywatelom bezpiecznego i przyjaznego dla 
użytkownika dostępu do usług publicznych online, co uwypukliła sytuacja wielu uchodźców 
wojennych z Ukrainy. 
 

Propozycja 2 – Zapewnić, aby wszyscy obywatele UE mogli czerpać korzyści z cyfryzacji / poprawić 
ich pozycję dzięki niezbędnym umiejętnościom i możliwościom cyfrowym 
Podczas dyskusji poruszono następujące kwestie i przedstawiono poniższe sugestie: 

Ø Trzeba koniecznie zająć się ludzkim wymiarem cyfryzacji poprzez nadanie priorytetu 
rozwojowi umiejętności cyfrowych. 

Ø Odnieść się bardziej szczegółowo do istniejących instrumentów służących poprawie jakości 
edukacji i kształcenia umiejętności, a także jerozbudować. Wyjaśnić, jakie działania zawarte w 
środku szczegółowym nr 5 zostały już wdrożone na szczeblu UE, aby uniknąć ich powielania.  

Ø Zawrzeć odniesienie do potrzeby poszanowania praw osób pracujących za pośrednictwem 
platform internetowych oraz do obowiązków platform jako pracodawców, a także do 
konieczności uprzedzania pracowników o wprowadzaniu technologii cyfrowych, które mają 
wpływ na ich warunki pracy, oraz konsultowania ich z nimi. 

Ø Dodać odniesienie do konieczności zapewniania dostępu do języków mniejszości (język 
ojczysty 10 % obywateli UE nie jest językiem urzędowym UE). 

Ø Położyć nacisk na podnoszenie kompetencji i umiejętności cyfrowych MŚP, tak aby pomóc 
im wejść w epokę cyfrową. Odnieść się do niedawnych propozycji w sprawie 
mikropoświadczeń. Propozycja, aby połączyć środki 1 i 5. 

Ø Wyjaśnić, że edukacja cyfrowa i doskonalenie kompetencji cyfrowych powinny odbywać się w 
sposób uwzględniający zdrowy rozwój osób należących do grup szczególnie wrażliwych, w 
szczególności dzieci (środek szczegółowy nr 1). W propozycji nawiązać konkretnie do kwestii 
nierówności płci. Uznać dostęp do internetu za prawo człowieka. 

Ø Odnieść się szerzej do potrzeb grup szczególnie wrażliwych, w tym np. uchodźców. Podkreślić 
znaczenie szkolenia nauczycieli i administracji publicznej.  

Ø Wyjaśnić znaczenie wzmianki o certyfikacji UE w szkołach. 
Ø Odniesienia do osób starszych można pogrupować, aby nadać im większe znaczenie, a także 

należy dodać wszystkie kategorie osób wymagających szczególnego traktowania.  
 

Propozycja 3 – Zwiększyć cyberbezpieczeństwo, zwalczać nielegalne treści i cyberprzestępczość oraz 
dezinformację  
Podczas dyskusji poruszono następujące kwestie i przedstawiono poniższe sugestie: 
 

Ø Wyjaśnić rolę i kompetencje Europolu/Europejskiego Centrum ds. Walki z 
Cyberprzestępczością (wspomniane w środku szczegółowym nr 1). 
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Ø Należy pójść dalej, aby wzmocnić instytucje europejskie, np. ENISA, i chronić obywateli przed 
cyberatakami. Przejść od podejścia reaktywnego na proaktywne. 

Ø Relacje między obywatelami a mediami społecznościowymi są kluczowe, aby uniknąć 
zniekształcania rzeczywistości przez propagandę i dezinformację, przy jednoczesnym 
zachowaniu otwartego społeczeństwa i wartości demokratycznych. Propozycje dotyczące 
aktu o usługach cyfrowych i aktu o rynkach cyfrowych dotyczące obowiązków bardzo dużych 
platform. 

Ø W odniesieniu do działań szczegółowych nr 4 i 5 padło pytanie, czy można racjonalnie 
oczekiwać, że algorytmy będą mogły oceniać wiarygodność informacji lub czy platforma może 
wiarygodnie, bezstronnie i bez stosowania cenzury ocenić inne źródła informacji.  

Ø Ważne jest utrzymanie podejścia skoncentrowanego na człowieku, w którym ludzie sprawują 
ostateczną kontrolę nad procesami decyzyjnymi algorytmów.  

Ø Dodać odniesienia do egzekwowania sankcji (środek szczegółowy nr 2) i mowy nienawiści 
(środki szczegółowe nr 3 i 4). Podkreślić rolę podnoszenia świadomości i koordynacji w walce 
z dezinformacją, zamiast polegania na platformach i algorytmach, które oceniają 
wiarygodność źródeł informacji.  

Ø Wobec rosyjskiego ataku na Ukrainę lub niedawnych ataków na systemy opieki zdrowotnej 
konieczne jest położenie większego nacisku na cyberobronę. Europa powinna inwestować we 
własną infrastrukturę, w tym w obronę cyfrową, aby chronić się przed nielegalnymi atakami i 
treściami. Należy przeznaczyć konkretne środki na poprawę wdrażania obowiązującego 
prawa, ponieważ niektóre propozycje zostały już zapisane w prawie UE.  

Ø Uwzględnić lokalne i regionalne centra i organy ds. cyberbezpieczeństwa oraz ich rolę.  
Ø Uwzględnić wykorzystanie danych i algorytmów zagrażających prawom podstawowym 

pracowników.  
Ø Dodać odniesienie dotyczące konieczności unikania negatywnych skutków (w tym 

zdrowotnych) inwazyjnych cyfrowych kontroli w miejscu pracy oraz wymogu zawarcia układu 
zbiorowego lub wydania świadomej zgody przez pracowników. Stosowanie algorytmów do 
podejmowania decyzji w kwestiach związanych z zatrudnieniem nie powinno naruszać praw 
pracowniczych.  
 

 
Propozycja 4 – Lepsza znajomość obowiązujących przepisów o ochronie danych (RODO) oraz ich 
skuteczniejsze wdrażanie i egzekwowanie   
Podczas dyskusji poruszono następujące kwestie i przedstawiono poniższe sugestie: 

Ø Zdecydowanie zalecono, aby RODO/świadoma zgoda zostały lepiej wyjaśnione, jaśniej 
sformułowane i bardziej zharmonizowane w całej UE. 

Ø Zwrócono uwagę, że większość środków dotyczy już istniejących zobowiązań prawnych oraz 
że należy skoncentrować się na ich wdrażaniu i egzekwowaniu. 

Ø Należy określić konkretny termin, po upływie którego dane osobowe są usuwane.  
Ø Wyjaśnić odniesienie do „kursów obowiązkowych” w środku szczegółowym nr 3.  
Ø Środek szczegółowy nr 8: konieczna jest ostrożność, aby zagwarantować, że koszty certyfikacji 

zgodności z RODO, o których tam mowa, nie wypchnęły MŚP z rynku i nie ograniczyły 
konsumentom wyboru.  
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Ø Środek szczegółowy nr 9: wyjaśnienie roli proponowanej niezależnej ogólnoeuropejskiej 
agencji, biorąc pod uwagę obecne funkcje Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i 
agencji krajowych w tej dziedzinie.  

Ø Środek szczegółowy nr 9: odniesienie do „ograniczenia działalności przedsiębiorstw” wymaga 
wyjaśnienia. 

 
Propozycja 5 – Działania na rzecz cyfryzacji wzmacniające gospodarkę/podejście ukierunkowane na 
człowieka 
Podczas dyskusji poruszono następujące kwestie i przedstawiono sugestie: 

 
Ø Jeśli chcemy, aby Europa stała się światowym liderem w dziedzinie łączności cyfrowej, 

odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju pod względem gospodarczym i 
społecznym, a także osiągnęła cele Zielonego Ładu, należy ambitniej podejść do propozycji 5.  

Ø Uwzględnić ergonomiczny sprzęt do telepracy. 
Ø Zwiększyć nadzór człowieka nad procesami decyzyjnymi związanymi ze sztuczną inteligencją.  
Ø Dodać odniesienie do zasady kontaktu w pierwszej kolejności cyfrowego jako zasady 

ogólnounijnej. Tablicę wyników w środku szczegółowym nr 4 można rozszerzyć na usługi 
publiczne w UE, a nie tylko na przedsiębiorstwa.  

Ø Odniesienie do europejskiego cyfrowego dokumentu tożsamości w środku szczegółowym nr 
8 powinno zostać umieszczone wyżej w wykazie konkretnych działań.  

Ø Środek szczegółowy nr 5: wspomnieć o już istniejących ośrodkach innowacji cyfrowych oraz o 
integracji z nimi innych sieci, aby lepiej docierać z informacją do MŚP.  

Ø Cyfryzacja procedur ułatwia MŚP prowadzenie działalności gospodarczej w UE; wspieranie 
przedsiębiorstw typu start-up, aby zmniejszyć zależność technologiczną.  

Ø W tytule propozycji: położyć nacisk na sprawiedliwość, np. „wzmacniające gospodarkę w 
sprawiedliwy sposób”. Środek szczegółowy nr 2: dodać odpowiedzialność społeczną i prawo 
do bycia offline. Dodać zakaz scoringu obywateli, o którym mowa w akcie w sprawie sztucznej 
inteligencji. Dodać konieczność zachowania dostępu do informacji w formie analogowej, jeśli 
nadal jest potrzebna obywatelom.  

Ø W kontekście dezinformacji należy wspomnieć o szkodach wyrządzanych przez fałszywe 
recenzje i oceny w mediach społecznościowych. Należy rozważyć utworzenie europejskiego 
systemu płatności, aby wspierać innowacje cyfrowe i wzrost gospodarczy.  

Ø Środek szczegółowy nr 7: oprogramowanie open source powinno być również 
wykorzystywane w oświacie i szkoleniach, aby ułatwić sprawne przejście do świata pracy.  

Ø Dodać odniesienia do sprawiedliwego opodatkowania gospodarki cyfrowej w całej UE, 
specjalnego finansowania otwartego oprogramowania oraz regulacji, które rozwiążą 
problem niepewnego zatrudnienia osób pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych i braku ochrony socjalnej tych osób. 

Ø Zarówno w świecie cyfrowym, jak i poza nim powinny mieć zastosowanie te same gwarancje 
bezpieczeństwa i prywatności, które potwierdzają europejskie wartości w sposób 
ukierunkowany na człowieka. W tym kontekście bardzo ważna jest propozycja aktualizacji 
przepisów o europejskiej tożsamości cyfrowej.  
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Na zakończenie debaty przewodnicząca zapytała, czy członkowie chcą zająć się postrzeganym brakiem 
ambicji i dodać krótki dokument formułujący wizję Europy jako społeczeństwa cyfrowego zgodnie z 
podejściem ukierunkowanym na człowieka i z myślą o ugruntowaniu jej pozycji światowego lidera w 
epoce cyfrowej. Zapytała również, czy członkowie zgadzają się, że w dokumencie należy wspomnieć o 
sytuacji w Ukrainie oraz o potrzebie położenia większego nacisku na cyberobronę i ochronę przed 
dezinformacją. Obie propozycje spotkały się z szerokim poparciem uczestników spotkania. 
Podkreślono w szczególności, że nie można ignorować wydarzeń ostatniego miesiąca w Ukrainie i że 
konieczna jest jasna deklaracja, tym bardziej że wpływ tych wydarzeń na całą Europę jest ogromny. 
Dużą uwagę należy zwrócić na to, jak zaradzić długoterminowym konsekwencjom przejęcia danych 
osobowych podczas konfliktu zbrojnego i ich niezgodnego z prawem wykorzystania w przyszłości. 
Problem ten nie zniknie nawet po ustaniu działań wojennych.  
 
4. Zamknięcie posiedzenia przez przewodniczącą 
Przewodnicząca wyjaśniła, że na posiedzeniu plenarnym następnego dnia przedstawiony zostanie 
ogólny zarys propozycji i środki szczegółowe. Przygotowany zostanie nowy projekt propozycji 
odzwierciedlający zalecenia z posiedzenia, który zostanie poddany dalszej dyskusji na następnym 
posiedzeniu grupy roboczej za dwa tygodnie.  
 
 
 


