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NÁVRH SÚHRNU 
Pracovná skupina pre digitálnu transformáciu, ktorej predsedá Elina Valtonen, národné 

parlamenty (Fínsko)/Riina Sikkut, národné parlamenty (Estónsko) 
Piatok 25. marca 2022 od 9.00 do 11.30 h a od 14.00 do 16.00 h 

 
1. Otvorenie – predsedníčka  
Predsedníčka vysvetlila, že účelom zasadnutia je prediskutovať a rozpracovať každý z piatich návrhov, 
ktoré obsahujú celkový cieľ a sprievodné osobitné opatrenia a ktoré boli rozoslané pred zasadnutím. 
Tieto návrhy vychádzali najmä z odporúčaní európskych a národných panelových diskusií občanov; 
zohľadnili sa aj nápady z viacjazyčnej digitálnej platformy, predchádzajúce diskusie v pracovnej 
skupine a plenárne zasadnutie konferencie. Predsedníčka informovala, že revidovaná verzia návrhov 
sa pripraví na základe diskusií v pracovnej skupine a na plenárnom zasadnutí, aby o nej pracovná 
skupina o dva týždne ďalej rokovala.  
 
2. Vystúpenie hovorcu 
Hovorca za občanov stručne predstavil päť návrhov, ktoré sa týkali štyroch skupín otázok, ktorými sa 
zaoberala pracovná skupina pre digitálnu transformáciu, a to: I Prístup k digitálnej infraštruktúre (1 
návrh), II Digitálne zručnosti, ktoré posilňujú postavenie ľudí (1 návrh), III Bezpečná a dôveryhodná 
digitálna spoločnosť (2 návrhy) a IV Digitálna inovácia na posilnenie hospodárstva (1 návrh). Navrhol, 
aby každé konkrétne navrhované opatrenie odkazovalo na príslušné odporúčanie občanov, z ktorého 
je odvodené, pretože to nebolo vždy jasné.  
 
3. Prezentácia a diskusia o pôvodných predbežných návrhoch s cieľom predložiť predbežné návrhy 
na plenárnom zasadnutí 26. marca 
V nasledujúcej diskusii získali návrhy celkovú podporu, pričom sa predložilo mnoho návrhov na ich 
ďalšie rozpracovanie. Viacerí členovia zdôraznili, že tragické udalosti na Ukrajine posilnili význam 
otázok, ktorými sa dnes zaoberá Európa. 
 
Návrh 1 – Prístup na internet a k digitálnym službám/Suverenita digitálnej infraštruktúry EÚ 
V diskusii sa riešili tieto otázky a predložili sa návrhy: 

Ø Mal by sa doplniť odkaz na digitálnu infraštruktúru ako základný faktor umožňujúci elektrické 
a autonómne vozidlá a mal by sa zabezpečiť súlad s prácou v iných pracovných skupinách. 

Ø Poukázalo sa na navrhované vyhlásenie o európskych digitálnych právach a zásadách a na 
program politiky digitálneho desaťročia. Zdôraznil sa význam potrebného prístupu k 
pripojeniu a spracovaniu údajov pre nový typ digitálnej „spoločnosti bez vzdialenosti“, v ktorej 
budú môcť občania pracovať a študovať a sociálne komunikovať kdekoľvek. 
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Ø Zdôraznila sa potreba zabezpečiť prístup k infraštruktúre potrebnej na výrobu digitálnych 
produktov, ako sú výpočtová technika, mikroprocesory, uchovávanie údajov a mobilita 
údajov. Digitálna autonómia neznamená uzavretú spoločnosť, ale skôr demokratickú kontrolu 
nad digitálnymi nástrojmi, ktoré sú nezávislé od tých častí sveta, ktoré nevyznávajú európske 
hodnoty. 

Ø Navrhlo sa, aby sa v tomto návrhu používal pojem „digitálna suverenita“ namiesto 
„autonómnosti“ alebo „nezávislosti“. 

Ø Dôraz by sa mal klásť na investície do európskych technológií s cieľom posilniť európske 
technologické odvetvie a jeho konkurencieschopnosť. 

Ø Navrhlo sa doplniť odkazy na „udržateľnosť“ infraštruktúry v osobitnom opatrení 1.  
Ø Návrh by mal zahŕňať aj aspekt „dostupnosti“ prístupu na internet. 
Ø Navrhlo sa zmeniť poradie opatrení (1, 2, 6, 5, 7, 4). 
Ø Bolo potrebné spresniť znenie osobitného opatrenia č. 2, pokiaľ ide o odstránenie digitálnej 

priepasti, v súvislosti s podmienkami v rôznych členských štátoch, ako aj medzi mestskými a 
vidieckymi oblasťami, kde bolo financovanie najviac potrebné. 

Ø Rôzne názory boli vyjadrené v súvislosti s konkrétnym opatrením 3 týkajúcim sa využívania 
účelového financovania. Zatiaľ čo niektorí navrhli konkrétnejšie znenie, celkovo sa usúdilo, že 
ide o všeobecnú zásadu, ktorá sa v každom prípade uplatňuje na všetky návrhy a neprináša 
pridanú hodnotu; získalo sa viac podpory, pokiaľ ide o jeho zrušenie alebo zachovanie vo 
všeobecnosti.  

Ø Bola predložená žiadosť o objasnenie presného významu a rozsahu pôsobnosti konkrétneho 
opatrenia č. 6. Predsedajúca uviedla príklad: Ak niekto chce založiť podnik a rokovať s orgánmi, 
musí byť schopný to urobiť digitálne a tento proces zlepšiť. 

Ø Navrhlo sa zabezpečiť, aby sa návrh vzťahoval nielen na právo na prístup, ale aj na záruku 
skutočného prístupu k digitálnej infraštruktúre. Objavila sa otázka, či by sa mal zahrnúť aj 
prístup ku cloudovým službám. 

Ø Navrhlo sa zohľadniť aj koncentráciu údajov a informačné monopoly v konkrétnom opatrení 
4. 

Ø Zahrnúť do návrhu rovnaký prístup a rozšíriť osobitné opatrenie 5 tak, aby zahŕňalo širšiu škálu 
zraniteľných osôb, a posilniť osobitné opatrenie 6, aby bolo inkluzívnejšie, najmä pre ťažko 
dostupné segmenty spoločnosti. 

Ø Uviesť odkaz na úlohu regiónov, napr. vo vzťahu k financovaniu, a na zabránenie závislosti od 
nedemokratických krajín, ktoré nerešpektujú európske hodnoty a ľudské práva. Odkaz na 
účasť občanov na rozhodovacom procese na regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni.  

Ø Zahrnúť odkaz na zásadu roamingu za vnútroštátne ceny v prípade poplatkov za 
medzinárodný roaming. 

Ø Zásadný význam malo aj zabezpečenie bezpečného a používateľsky ústretového prístupu 
občanov k verejným službám online, čo teraz jasne zdôraznili potreby mnohých utečencov z 
Ukrajiny. 
 

Návrh 2 - zabezpečiť, aby EÚ umožnila všetkým občanom EÚ využívať výhody digitalizácie tým, že 
im poskytne potrebné digitálne zručnosti a príležitosti 
V diskusii sa riešili tieto otázky a predložili sa návrhy: 
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Ø Je nevyhnutné zaoberať sa ľudským rozmerom digitalizácie, pričom prioritou je rozvoj 
digitálnych zručností. 

Ø Konkrétnejšie sa odvolať na existujúce nástroje určené na zlepšenie vzdelávania a odbornej 
prípravy v oblasti zručností a stavať na nich. Objasniť, ktoré opatrenia, na ktoré sa vzťahuje 
osobitné opatrenie 5, sa už vykonali na úrovni EÚ, aby sa predišlo duplicite.  

Ø Zahrnúť odkaz na potrebu dodržiavania práv pracovníkov platforiem a povinností platforiem 
ako zamestnávateľov, ako aj povinnosť informovať pracovníkov a konzultovať s nimi pred 
zavedením digitálnych technológií, ktoré majú vplyv na ich pracovné podmienky. 

Ø Uviesť odkaz na zabezpečenie prístupu k menšinovým jazykom (rodný jazyk 10 % občanov EÚ 
nie je úradným jazykom EÚ). 

Ø Doplniť dôraz na posilnenie digitálnych kompetencií a zručností pre MSP s cieľom pomôcť im 
vstúpiť do digitálneho veku. Odkaz na nedávne návrhy týkajúce sa mikrocertifikátov. Návrh na 
zoskupenie opatrení 1 a 5. 

Ø Objasniť, že digitálne vzdelávanie a odborná príprava by mali byť zlučiteľné so zdravým 
rozvojom zraniteľných skupín, najmä detí (osobitné opatrenie 1). Riešiť rodové rozdiely 
konkrétne v návrhu. Uznať prístup k internetu za ľudské právo. 

Ø Rozšíriť odkazy na potreby zraniteľných skupín vrátane napr. utečencov. Zdôrazniť význam 
odbornej prípravy učiteľov a orgánov verejnej správy.  

Ø Objasniť význam odkazu na certifikáciu EÚ v školách. 
Ø Odkazy na starších ľudí by sa mohli skombinovať do jedného konkrétneho opatrenia, aby sa 

im prisúdila väčšia pozornosť, a mohli by zahŕňať odkaz na všetky kategórie zraniteľných osôb.  
 

Návrh 3 – Posilniť kybernetickú bezpečnosť, riešiť nezákonný obsah a počítačovú trestnú činnosť a 
riešiť dezinformácie  
V diskusii sa riešili tieto otázky a predložili sa návrhy: 
 

Ø Objasniť úlohu a kapacity Europolu/Európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite 
(uvedené v osobitnom opatrení 1). 

Ø Je potrebné ísť ešte ďalej, aby sa posilnili európske inštitúcie, napr. ENISA, s cieľom chrániť 
občanov pred kybernetickými útokmi. Prechod od reaktívneho k proaktívnemu prístupu. 

Ø Vzťah medzi občanmi a sociálnymi médiami sa považoval za rozhodujúci, aby sa zabránilo 
skresľovaniu reality propagandou a dezinformáciami a aby sa zároveň zachovala otvorenosť 
spoločnosti a demokratické hodnoty. Odkazovalo sa na návrhy týkajúce sa aktu o digitálnych 
službách a aktu o digitálnych trhoch, ktoré sa zaoberajú povinnosťami veľmi veľkých 
platforiem. 

Ø Pokiaľ ide o konkrétne opatrenia 4 a 5, bola položená otázka, či bolo rozumné očakávať, že na 
algoritmy sa možno spoľahnúť pri hodnotení dôveryhodnosti informácií alebo že platforma 
môže spoľahlivo ohodnotiť iné zdroje informácií bez zaujatosti alebo cenzúry.  

Ø Je dôležité zachovať prístup zameraný na človeka, ktorý ľuďom umožní konečnú kontrolu nad 
rozhodovacími procesmi zahŕňajúcimi algoritmy.  

Ø Doplniť odkazy na presadzovanie sankcií (osobitné opatrenie 2), nenávistné prejavy (osobitné 
opatrenia 3 a 4). Zdôrazniť úlohu zvyšovania informovanosti a koordinácie pri riešení 
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dezinformácií namiesto spoliehania sa na platformy a algoritmy pri posudzovaní 
dôveryhodnosti zdrojov informácií.  

Ø Vzhľadom na útok Ruska na Ukrajinu alebo nedávne útoky na systémy zdravotnej 
starostlivosti bolo potrebné zamerať sa viac na kybernetickú obranu. Európa by mala 
investovať do svojej vlastnej infraštruktúry vrátane digitálnej obrany, aby chránila pred 
nezákonnými útokmi a obsahom. Osobitné opatrenia by sa mali zamerať na lepšie 
vykonávanie existujúcich právnych predpisov, keďže niektoré návrhy sú už zakotvené v práve 
EÚ.  

Ø Uviesť odkaz na miestne a regionálne centrá a orgány kybernetickej bezpečnosti a ich úlohu.  
Ø Návrh by sa mal zaoberať používaním údajov a algoritmov, ktoré ohrozujú základné práva 

pracovníkov.  
Ø Doplniť odkaz na potrebu zabrániť negatívnym vplyvom (vrátane vplyvu na zdravie) rušivej 

digitálnej kontroly na pracovisku a vyžadovať kolektívnu zmluvu a/alebo informovaný súhlas 
pracovníkov. Používanie algoritmov na prijímanie rozhodnutí o otázkach zamestnanosti by 
nemalo oslabovať práva pracovníkov.  
 

 
Návrh 4 – Lepšia informovanosť, efektívnejšie vykonávanie a presadzovanie existujúcich pravidiel 
ochrany údajov (GDPR)  
V diskusii sa riešili tieto otázky a predložili sa návrhy: 

Ø Dôrazné odporúčania, že všeobecné nariadenie o ochrane údajov/informovaný súhlas by sa 
mali lepšie vysvetliť, napísať zrozumiteľnejším jazykom a ďalej harmonizovať v celej EÚ. 

Ø Pripomienka, že väčšina opatrení sa týka existujúcich právnych záväzkov a že zameranie na 
vykonávanie a presadzovanie by sa malo posilniť. 

Ø Mal by existovať konkrétny časový rámec, po ktorom sa osobné údaje vymažú.  
Ø Objasniť odkaz na „povinné kurzy“ v osobitnom opatrení 3.  
Ø Pokiaľ ide o konkrétne opatrenie 8, bola potrebná opatrnosť, aby sa zabezpečilo, že uvedené 

náklady na certifikáciu súladu so všeobecným nariadením o ochrane údajov nevytlačia MSP 
z trhu a neznížia možnosti výberu pre spotrebiteľov.  

Ø Pokiaľ ide o konkrétne opatrenie 9, bolo potrebné objasniť úlohu navrhovanej nezávislej 
celoeurópskej agentúry vzhľadom na existujúce funkcie európskeho dozorného úradníka pre 
ochranu údajov a národných agentúr v tejto oblasti.  

Ø Odkaz na „obmedzenia činností spoločností“ v konkrétnom opatrení č. 9 si vyžaduje ďalšie 
objasnenie. 

 
Návrh 5 – Digitalizačné opatrenia, ktoré posilňujú prístup zameraný na hospodárstvo/ľudí 
V diskusii sa riešili tieto otázky a predložili sa návrhy: 

 
Ø Ak chceme, aby bola Európa svetovým lídrom v oblasti digitálnej pripojiteľnosti, sociálnej 

zodpovednosti a udržateľnosti z hospodárskeho a sociálneho hľadiska a na dosiahnutie 
našich cieľov zelenej dohody, bolo potrebné, aby sme boli v návrhu 5 ambicióznejší.  

Ø Zahrnúť potrebu ergonomického vybavenia pre prácu na diaľku. 
Ø Je potrebné posilniť význam ľudského dohľadu nad rozhodovacími procesmi zahŕňajúcimi 

umelú inteligenciu.  
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Ø Doplniť odkaz na zásadu „najprv v digitálnej oblasti“ ako zásadu v rámci celej EÚ. Hodnotiaca 
tabuľka v konkrétnom opatrení 4 by sa mohla rozšíriť na verejné služby EÚ, nielen na podniky.  

Ø Odkaz na európsku digitálnu identifikáciu v osobitnom opatrení 8 by sa mal uprednostniť v 
zozname osobitných opatrení.  

Ø V osobitnom opatrení 5 odkázať na existujúce centrá digitálnych inovácií a na integráciu 
ďalších sietí s nimi s cieľom posilniť dosah na MSP.  

Ø Digitalizácia postupov, ktoré MSP pomáhajú podnikať v EÚ, a podpora začínajúcich podnikov 
s cieľom znížiť technologickú závislosť.  

Ø V názve návrhu zdôrazňovať spravodlivosť, napr. s cieľom posilniť hospodárstvo spravodlivým 
spôsobom. V osobitnom opatrení 2 odkázať na sociálnu zodpovednosť a „právo na 
odpojenie“. Pozri zákaz sociálneho bodovania, ako sa uvádza v akte o umelej inteligencii. 
Doplniť odkaz na zachovanie dostupnosti informácií v analógovej forme, ak to občania stále 
potrebujú.  

Ø V súvislosti s dezinformáciami by sa mal uviesť odkaz na škody spôsobené falošnými 
recenziami a hodnoteniami na sociálnych médiách. Malo by sa zvážiť vytvorenie európskeho 
platobného systému na podporu digitálnych inovácií a rastu.  

Ø Pokiaľ ide o osobitné opatrenie 7, softvér s otvoreným zdrojovým kódom by sa mal používať 
aj vo vzdelávaní a odbornej príprave, aby sa uľahčil hladký prechod do pracovného prostredia.  

Ø Doplniť odkazy na spravodlivé zdaňovanie digitálneho hospodárstva v celej EÚ, vyhradené 
financovanie softvéru s otvoreným zdrojovým kódom a reguláciu na riešenie neistoty 
pracovných miest pracovníkov platforiem a ich nedostatočnej sociálnej ochrany. 

Ø Rovnaké záruky bezpečnosti a ochrany súkromia, ktoré potvrdzujú európske hodnoty 
zamerané na človeka, by sa mali uplatňovať v digitálnom svete aj v materiálnom svete. Návrh 
na aktualizáciu európskeho rámca digitálnej identity bol v tejto súvislosti veľmi dôležitý.  

 
Na konci diskusie sa predsedníčka opýtala, či členovia chcú riešiť vnímaný nedostatok ambícií pridaním 
krátkeho textu do dokumentu, v ktorom sa formuluje vízia Európy ako digitálnej spoločnosti na základe 
prístupu zameraného na človeka a úsilia stať sa svetovým lídrom v digitálnom veku. Opýtala sa tiež, či 
členovia súhlasia s tým, že dokument by sa mal zaoberať situáciou na Ukrajine a potrebou zvýšeného 
dôrazu na kybernetickú obranu a ochranu pred dezinformáciami. Účastníci zasadnutia vyjadrili obom 
týmto návrhom širokú podporu. Konkrétne sa uznalo, že nebolo možné ignorovať udalosti z minulého 
mesiaca na Ukrajine a že je potrebné jasné vyhlásenie, najmä vzhľadom na vplyv týchto udalostí na 
Európu ako celok. Osobitnú pozornosť bolo potrebné venovať tomu, ako riešiť dlhodobé dôsledky 
zabavenia osobných informácií v ozbrojenom konflikte a nezákonného využívania týchto údajov v 
budúcnosti. Išlo o problém, ktorý by pretrvával aj po skončení násilností.  
 
4. Záverečné slová predsedníčky 
Predsedníčka vysvetlila, že hlavné línie návrhov a konkrétne opatrenia budú predstavené na 
plenárnom zasadnutí nasledujúci deň. Pripraví sa revidovaný súbor návrhov, v ktorom sa zohľadnia 
príspevky zo zasadnutia, aby sa o ňom o dva týždne ďalej rokovalo na nasledujúcej schôdzi pracovnej 
skupiny. 


