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OSNUTEK POVZETKA ZAPISNIKA 
Delovna skupina za digitalno preobrazbo, ki ji predsedujeta Elina Valtonen, predstavnica 

finskega parlamenta, in Riina Sikkut, predstavnica estonskega parlamenta 
Petek, 25. marec 2022, od 9.00 do 11.30 in od 14.00 do 16.00 

 
1. Uvodni nagovor predsedujoče  
Predsedujoča je pojasnila, da je namen seje razpravljati o vsakem od petih osnutkov predlogov, ki 
zajemajo splošni cilj in posebne spremljevalne ukrepe ter ki so bili razposlani pred sejo, in jih dopolniti. 
Predlogi so večinoma temeljili na priporočilih evropskih in nacionalnih državljanskih forumov, 
upoštevane pa so bile tudi zamisli z večjezične digitalne platforme, pretekle razprave v delovni skupini 
in plenarna skupščina konference. Predsedujoča je sporočila, da bo na podlagi razprav v delovni 
skupini in v plenarni skupščini pripravljena revidirana različica predlogov, o katerih bo delovna skupina 
nadalje razpravljala čez dva tedna.  
 
2. Govor uradnega govorca 
Uradni govorec državljanov je na kratko predstavil pet predlogov, v katerih so bili zajemati štirje 
tematski sklopi, ki jih je obravnavala delovna skupina za digitalno preobrazbo, in sicer: I Dostop do 
digitalne infrastrukture (1 predlog), II Digitalna znanja in spretnosti, ki opolnomočijo ljudi (1 predlog), 
III Varna in zaupanja vredna digitalna družba (2 predloga) in IV Digitalne inovacije za krepitev 
gospodarstva (1 predlog). Predlagal je, naj se vsakemu predlaganemu ukrepu doda sklic na ustrezno 
priporočilo državljanov, iz katerega izhaja, saj to ni vedno jasno.  
 
3. Predstavitev osnutkov predlogov in razprava o njih, da bodo 26. marca predstavljeni plenarni 
skupščini 
V razpravi, ki je sledila, so bili predlogi na splošno podprti, predstavljeni pa so bili tudi številni predlogi, 
kako bi jih lahko še dopolnili. Več članov je poudarilo, da so tragični dogodki v Ukrajini pokazali, kako 
pomembna so obravnavana vprašanja za Evropo. 
 
Predlog 1 – Dostop do interneta in digitalnih storitev/suverenost digitalne infrastrukture EU 
V razpravi so bila obravnavana naslednja vprašanja in podani naslednji predlogi. 

Ø Navesti bi bilo treba, da je digitalna infrastruktura bistven dejavnik, ki omogoča delovanje 
električnih in avtonomnih vozil, ter zagotoviti skladnost z delom drugih delovnih skupin. 

Ø Omenjena sta bila predlagana deklaracija o evropskih digitalnih pravicah in načelih ter 
program Pot v digitalno desetletje. Poudarjeno je bilo, kako pomembna sta nujno potrebni 
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dostop do povezljivosti in obdelava podatkov za novo vrsto digitalne „družbe brez razdalj“, v 
kateri lahko državljani kjerkoli delajo, študirajo in komunicirajo. 

Ø Poudarjeno je bilo tudi, da je treba zagotoviti dostop do infrastrukture, potrebne za izdelavo 
digitalnih proizvodov, kot so računalništvo, mikroprocesorji, shranjevanje podatkov in 
mobilnost podatkov. Digitalna avtonomija ne pomeni zaprte družbe, temveč demokratični 
nadzor nad digitalnimi orodji in družbo, ki je neodvisna od tistih delov sveta, kjer nimajo 
enakih vrednot kot Evropa. 

Ø Predlagano je bilo, da bi se v tem predlogu namesto „avtonomije“ ali „neodvisnosti“ uporabil 
izraz „digitalna suverenost“. 

Ø Poudarek bi moral biti na naložbah v evropske tehnologije, da bi okrepili evropski tehnološki 
sektor in njegovo konkurenčnost. 

Ø Predlagano je bilo, da bi se v posebnem ukrepu 1 omenila trajnostnost infrastrukture.  
Ø Predlog bi moral zajemati tudi vidik cenovne dostopnosti dostopa do interneta. 
Ø Predlagano je bilo, da bi spremenili vrstni red ukrepov (1, 2, 6, 5, 7, 4). 
Ø Besedilo posebnega ukrepa 2 bi moralo biti bolj natančno pri odpravi digitalnega razkoraka, 

tako v zvezi s pogoji v različnih državah članicah kot med mestnimi in podeželskimi območji, 
kjer je financiranje najbolj potrebno. 

Ø Kar zadeva posebni ukrep 3, so bila izražena različna stališča v zvezi z uporabo namenskih 
finančnih sredstev. Medtem ko so nekateri predlagali podrobnejše besedilo, je bilo splošno 
mnenje, da gre za splošno načelo, ki se v vsakem primeru uporablja pri vseh predlogih in ne 
prinaša dodane vrednosti, zato je več udeleženecev podprlo, da bi se to načelo kar izpustilo 
ali posebej navedlo kot splošno besedilo.  

Ø Eden od članov je prosil za pojasnilo o tem, kakšen je točen pomen in obseg posebnega ukrepa 
6. Predsedujoča je kot primer dejala, da če bi oseba želela ustanoviti podjetje in sodelovati z 
organi, bi to lahko storila digitalno, ta proces pa bi tudi izboljšali. 

Ø Predlagano je bilo, naj se zagotovi, da predlog ne bi zajemal le pravice do dostopa, temveč 
tudi jamčil dejanski dostop do digitalne infrastrukture. Pojavilo se je vprašanje, ali bi bilo treba 
zajeti tudi dostop do storitev v oblaku. 

Ø Predlagano je bilo, da se v posebnem ukrepu 4 upoštevajo tudi koncentracija podatkov in 
monopoli nad podatki. 

Ø V predlog se vključi enak dostop in razširi posebni ukrep 5, da bi zajemal širši krog ranljivih 
oseb, ter okrepi posebni ukrep 6, da bi bil bolj vključujoč, zlasti za težko dosegljive segmente 
družbe. 

Ø Omeni se vloga regij, npr. pri financiranju in preprečevanju odvisnosti od nedemokratičnih 
držav, ki ne spoštujejo evropskih vrednot in človekovih pravic, pa tudi udeležba državljanov v 
postopku odločanja na regionalni, nacionalni in evropski ravni.  

Ø Omeni se načelo gostovanje kot doma za cene mednarodnega gostovanja. 
Ø Ključno je tudi, da se državljanom zagotovi varen in uporabniku prijazen dostop do spletnih 

javnih storitev, kar so zdaj jasno pokazale potrebe številnih vojnih beguncev iz Ukrajine. 
 

Predlog 2 – Zagotovi se, da bodo imeli vsi državljani EU koristi od digitalizacije/da se jih opolnomoči 
s potrebnimi digitalnimi znanji in spretnostmi ter priložnostmi 
V razpravi so bila obravnavana naslednja vprašanja in podani naslednji predlogi: 
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Ø Bistveno je, da se obravnava človeška razsežnost digitalizacije, pri čemer bi bilo treba dati 
prednost razvoju digitalnih znanj in spretnosti. 

Ø Podrobneje se omenijo in nadgradijo obstoječi instrumenti, namenjeni izboljšanju 
izobraževanja in usposabljanja za pridobivanje znanj in spretnosti. Pojasni se, kateri ukrepi, 
zajeti v posebnem ukrepu 5, se že izvajajo na ravni EU, da bi se izognili podvajanju.  

Ø Omeni se tudi, da je treba spoštovati pravice platformnih delavcev in odgovornosti platform 
kot delodajalcev ter da je treba delavce obvestiti in se z njimi posvetovati pred uvedbo 
digitalnih tehnologij, ki vplivajo na njihove delovne pogoje. 

Ø Vključi se, da je treba zagotoviti dostop manjšinskim jezikom (materni jezik 10 % državljanov 
EU ni uradni jezik EU). 

Ø Poudari se izboljšanje digitalnih kompetenc ter znanj in spretnosti malih in srednjih podjetij, 
da bi jim pomagali vstopiti v digitalno dobo, ter omenijo nedavni predlogi o mikrodokazilih. 
Poleg tega naj se združita ukrepa 1 in 5. 

Ø Pojasni se, da bi moralo biti digitalno izobraževanje in usposabljanje združljivo z zdravim 
razvojem ranljivih skupin, zlasti otrok (posebni ukrep 1). V predlogu se posebej obravnavajo 
razlike med spoloma in prizna dostop do interneta kot človekova pravica. 

Ø Razširijo se sklicevanja na potrebe ranljivih skupin, med drugim na primer na begunce, in 
poudari pomen usposabljanja učiteljev in javnih uslužbencev.  

Ø Pojasni se, kaj pomeni sklicevanje na certificiranje EU v šolah. 
Ø Ukrepe, ki zadevajo starejše, bi lahko združili v en sam poseben ukrep, da bi jim dali večji 

pomen, in vključili sklicevanje na vse kategorije ranljivih oseb.  
 

Predlog 3 – Okrepitev kibernetske varnosti, obravnava nezakonitih vsebin in kibernetske 
kriminalitete ter obravnava dezinformacij  
V razpravi so bila obravnavana naslednja vprašanja in podani naslednji predlogi: 
 

Ø Pojasnijo se vloga in zmogljivosti Europola/Evropskega centra za boj proti kibernetski 
kriminaliteti (iz posebnega ukrepa 1). 

Ø Dodatno je treba okrepiti evropske institucije, npr. agencijo ENISA, da bi državljane zaščitili 
pred kibernetskimi napadi, in preiti z reaktivnega na proaktiven pristop. 

Ø Člani so menili, da je odnos med državljani in družbenimi mediji ključen za to, da bi preprečili, 
da bi dojemanje realnosti izkrivljale propaganda in dezinformacije, ter da bi ohranili odprto 
družbo in demokratične vrednote. Omenjena sta bila predloga o aktu o digitalnih storitvah in 
aktu o digitalnih trgih, ki obravnavata odgovornosti zelo velikih platform. 

Ø V zvezi s posebnima ukrepoma 4 in 5 je bilo postavljeno vprašanje, ali je razumno pričakovati, 
da se bo pri ocenjevanju zanesljivosti informacij mogoče zanašati na algoritme ali da bo lahko 
platforma zanesljivo ocenila druge vire informacij brez pristranskosti ali cenzure.  

Ø Pomembno je ohraniti pristop, pri katerem je v središču človek, ki ljudem omogoča, da imajo 
končni nadzor nad postopki odločanja, ki vključujejo algoritme.  

Ø Dodata se sklica na izvrševanje sankcij (posebni ukrep 2) in sovražni govor (posebna ukrepa 3 
in 4). Poudari se vloga ozaveščanja in usklajevanja pri obravnavanju dezinformacij, namesto 
da bi se pri ocenjevanju zanesljivosti virov informacij zanašali na platforme in algoritme.  
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Ø Zaradi ruskega napada na Ukrajino ali nedavnih napadov na sisteme zdravstvenega varstva 
se je treba bolj osredotočiti na kibernetsko obrambo. Evropa bi morala vlagati v lastno 
infrastrukturo, tudi v digitalno obrambo, da bi se zaščitila pred nezakonitimi napadi in 
vsebinami. Posebni ukrepi bi se morali osredotočiti na boljše izvajanje obstoječe zakonodaje, 
saj so nekateri predlogi že vključeni v zakonodajo EU.  

Ø Omenijo se lokalni in regionalni centri in organi za kibernetsko varnost ter njihova vloga.  
Ø Predlog bi moral obravnavati uporabo podatkov in algoritmov, ki ogrožajo temeljne pravice 

delavcev.  
Ø Omeni se, da se je treba izogniti negativnim učinkom (tudi na zdravje) vsiljivih digitalnih 

kontrol in pregledov na delovnem mestu ter da je potrebna kolektivna pogodba in/ali 
informirana privolitev delavcev. Z uporabo algoritmov za sprejemanje odločitev o 
zaposlovanju ne bi smeli ogrožati pravic delavcev.  
 

 
Predlog 4 – Boljša ozaveščenost ter učinkovitejše izvajanje in izvrševanje obstoječih pravil o varstvu 
podatkov  
V razpravi so bila obravnavana naslednja vprašanja in podani naslednji predlogi: 

Ø Toplo se priporoči, da bi bilo treba bolje pojasniti splošno uredbo o varstvu 
podatkov/informirano privolitev, ju zapisati v jasnejšem jeziku in dodatno uskladiti po vsej EU. 

Ø Ugotovljeno je bilo, da se večina ukrepov nanaša na veljavne pravne obveznosti in da bi se 
bilo treba bolj osredotočiti na izvajanje in izvrševanje. 

Ø Določiti bi bilo treba posebno obdobje, po katerem bi se osebni podatki izbrisali.  
Ø Pojasni se sklicevanje na obvezne tečaje v posebnem ukrepu 3.  
Ø V zvezi s posebnim ukrepom 8 je potrebna previdnost, da bi zagotovili, da stroški certificiranja 

skladnosti s splošno uredbo o varstvu podatkov ne bodo izrivali malih in srednjih podjetij s 
trga in zmanjšali izbire za potrošnike.  

Ø V zvezi s posebnim ukrepom 9 je treba pojasniti vlogo predlagane neodvisne vseevropske 
agencije glede na obstoječe naloge Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in 
nacionalnih agencij na tem področju.  

Ø Dodatno bi bilo treba pojasniti izraz „omejitve dejavnosti podjetij“ v posebnem ukrepu 9. 
 
Predlog 5 – Ukrepi za digitalizacijo, ki krepijo gospodarski pristop/pristop, v središču katerega je 
človek 
V razpravi so bila obravnavana naslednja vprašanja in podani naslednji predlogi: 

 
Ø Pri predlogu 5 moramo biti ambicioznejši, če želimo, da je Evropa vodilna v svetu na področju 

digitalne povezljivosti, družbene odgovornosti in trajnostnosti v gospodarskem in socialnem 
smislu ter da doseže cilje zelenega dogovora.  

Ø Vključi se potreba po ergonomski opremi za delo na daljavo. 
Ø Okrepiti je treba pomen človeškega nadzora nad postopki odločanja, ki vključujejo umetno 

inteligenco.  
Ø Doda se sklicevanje na načelo „najprej digitalno“ kot načelo na ravni EU. Preglednico 

kazalnikov v posebnem ukrepu 4 bi lahko razširili na javne storitve EU in ne le na podjetja.  
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Ø Sklicevanje na evropsko spletno identifikacijo v posebnem ukrepu 8 bi moralo biti na višjem 
mestu na seznamu posebnih ukrepov.  

Ø V posebnem ukrepu 5 se navedejo obstoječa vozlišča za digitalne inovacije in povezovanje 
drugih omrežij z njimi, da bi obseg razširili tudi na mala in srednja podjetja.  

Ø Digitalizirajo se postopki za pomoč malim in srednjim podjetjem pri poslovanju v EU in 
podporo zagonskim podjetjem za zmanjšanje tehnološke odvisnosti.  

Ø V naslovu predloga je treba poudariti pravičnost, npr. da bi okrepili gospodarstvo na pravičen 
način. V posebnem ukrepu 2 se omenita družbena odgovornost in pravica do odklopa. 
Omenita se prepoved družbenega točkovanja, kot je navedeno v aktu o umetni inteligenci, pa 
tudi ohranjanje razpoložljivosti informacij v analogni obliki, kadar jih državljani še vedno 
potrebujejo.  

Ø Na področju dezinformacij bi bilo treba omeniti škodo, ki se povzroči z lažnimi ocenami v 
družbenih medijih. Razmisliti bi bilo treba o vzpostavitvi evropskega plačilnega sistema, da bi 
spodbujali digitalne inovacije in rast.  

Ø Kar zadeva posebni ukrep 7, bi bilo treba odprtokodno programsko opremo uporabljati tudi 
v izobraževanju in usposabljanju, da bi olajšali nemoten prehod v delovno okolje.  

Ø Omenijo se pravična obdavčitev digitalnega gospodarstva po vsej EU, namenska finančna 
sredstva za odprtokodno programsko opremo in predpisi za odpravo prekarnosti delovnih 
mest in premajhne socialne zaščite platformnih delavcev. 

Ø Za digitalni svet bi se morala uporabljati enaka zagotovila glede varnosti in zasebnosti, ki 
utrjujejo evropske vrednote na način, v središču katerega je človek, kot za fizični svet. Pri tem 
je bil zelo pomemben predlog, da bi posodobili evropski okvir za digitalno identiteto.  

 
Ob koncu razprave je predsedujoča vprašala, ali člani želijo izboljšati domnevno premalo ambiciozne 
cilje, tako da bi dokumentu dodali kratko besedilo, v katerem bo predstavljena vizija Evrope kot 
digitalne družbe v skladu s pristopom, v središču katerega je človek, in željo, da bi postala vodilna v 
svetu v digitalni dobi. Vprašala je tudi, ali se strinjajo, da bi moral dokument obravnavati razmere v 
Ukrajini in potrebo po večjem poudarku na kibernetski obrambi in zaščiti pred dezinformacijami. 
Udeleženci seje so izrazili široko podporo obema predlogoma. Zlasti so ugotovili, da ni mogoče prezreti 
dogodkov v zadnjem mesecu v Ukrajini in da je potrebna jasna izjava, zlasti zaradi njihovega vpliva na 
Evropo kot celoto. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti vprašanju, kako obravnavati dolgoročne 
posledice zasega osebnih podatkov v oboroženem spopadu in nezakonite uporabe teh podatkov v 
prihodnosti. To vprašanje bo aktualno tudi po koncu sovražnosti.  
 
4. Sklepna beseda predsedujoče 
Predsedujoča je pojasnila, da bodo na plenarni skupščini naslednji dan predstavljene splošne smernice 
predlogov in njihovi posebni ukrepi. Pripravljen bo revidiran osnutek predlogov, v katerem bodo 
upoštevani prispevki s seje, da bo delovna skupina o njih razpravljala na naslednji seji, ki bo čez dva 
tedna.  
 
 
 


