
 
21 Ιανουαρίου 2022 

1 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

Ομάδα εργασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, υπό την προεδρία της κ. Elina Valtonen, 

εθνικά κοινοβούλια (Φινλανδία) 

Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022, από τις 10.00 έως τις 12.00 

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις της προέδρου 

Αυτή η τρίτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας διεξάγεται υπό την προεδρία της κ. Elina Valtonen, εθνικά 
κοινοβούλια (Φινλανδία), η οποία διαδέχεται την κ. Riina Sikkut, εθνικά κοινοβούλια (Εσθονία), και 
πραγματοποιείται σε υβριδική μορφή. Η συνεδρίαση μεταδίδεται μέσω Διαδικτύου. Η πρόεδρος ξεκινά 
τη συνεδρίαση με σύντομη εισαγωγή και παρουσίαση, η οποία παρέχει επισκόπηση της διαδικασίας και 
του θέματος της συζήτησης της παρούσας ημέρας: «Ενδυνάμωση των πολιτών», η οποία περιλαμβάνει 
τα θέματα της ψηφιακής ταυτότητας, της ψηφιακής υγείας, της ηλεκτρονικής δημοκρατίας και της 
διασυνοριακής κυκλοφορίας (ψηφιακά εργαλεία). Η πρόεδρος προβαίνει σε επισκόπηση των 
εισηγήσεων που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής σχετικά με την ψηφιακή πλατφόρμα και τους 
προσανατολισμούς της Ομάδας Ευρωπαίων Πολιτών και περιγράφει τις εν εξελίξει πρωτοβουλίες σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να τεθεί το πλαίσιο της συζήτησης.  

2. Πορεία των συζητήσεων στην Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών που ασχολείται με τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό 

Εκπρόσωποι της Ομάδας Ευρωπαίων Πολιτών προβαίνουν σε επισκόπηση των μέχρι σήμερα 
συζητήσεων στο πλαίσιο της Ομάδας και των υπό συζήτηση προσανατολισμών. Υπογραμμίζουν τη 
σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων και του ψηφιακού γραμματισμού και των αντίστοιχων εργαλείων 
(όπως οι πλατφόρμες μάθησης τόσο για τους ηλικιωμένους όσο και για τους νέους). Η βασική πρόσβαση 
στην ψηφιακή εκπαίδευση θεωρείται ουσιώδης και απαιτείται κατάρτιση για την καταπολέμηση των 
ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης και της διαδικτυακής παρενόχλησης. Θεωρείται ζωτικής 
σημασίας η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο σε ολόκληρη την Ένωση, μεταξύ 
άλλων στις αγροτικές και λιγότερο ευνοημένες περιοχές. Οι πολίτες θεωρούν επίσης ότι είναι ανάγκη να 
επιταχυνθούν η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης σε ολόκληρη 
την ΕΕ. 

Οι πολίτες μοιράζονται τη δική τους εμπειρία όσον αφορά την εργασία από το σπίτι κατά τη διάρκεια της 
νόσου COVID-19 και τα πολλά προβλήματα που προέκυψαν. Η μετάβαση στην εξ αποστάσεως 
(«έξυπνη») εργασία λόγω της πανδημίας επηρέασε την υγεία και την ευεξία των ατόμων. Θα πρέπει να 
εξεταστεί η κατοχύρωση διασφαλίσεων για τους εργαζομένους κατά την άσκηση «έξυπνης εργασίας», 
συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του ωραρίου εργασίας και του δικαιώματος αποσύνδεσης, του 
δικαιώματος σε κατάλληλη επίπλωση και εξοπλισμό, καθώς και της αποφυγής της μετεγκατάστασης της 
απασχόλησης αποκλειστικά για λόγους κόστους. Χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την προστασία 
της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. 

Ένας εκπρόσωπος των εθνικών ομάδων και εκδηλώσεων τονίζει την ανάγκη να καταστεί η ΕΕ πιο 
επιχειρηματική και να προσελκύσει διεθνή ταλέντα με διάφορα κίνητρα, συμπεριλαμβανομένης της 
μετανάστευσης από τρίτες χώρες. Τονίζεται η σημασία του πανευρωπαϊκού εντοπισμού και των 
δυνατοτήτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις ευρωπαϊκές εκλογές.  
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Προτείνεται επίσης η διατήρηση της επιτυχημένης πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας που 
δημιουργήθηκε για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, για τη διαρκή στήριξη των πολιτών σε 
ολόκληρη την ΕΕ. 

3. Συζήτηση σχετικά με τις βασικές τρέχουσες εισηγήσεις τόσο από την ψηφιακή πλατφόρμα 
όσο και από την Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών σχετικά με το θέμα της ενδυνάμωσης των 
ανθρώπων 

Κατά τη συζήτηση, πολλές από τις προτάσεις των πολιτών υιοθετούνται και υποστηρίζονται από μέλη 
της ομάδας, και τίθενται τα ακόλουθα ζητήματα:  

Η σημασία της ψηφιακής υγείας στον χώρο εργασίας, στο πλαίσιο της υγείας και της ασφάλειας κατά 
την εργασία, καθώς και του κοινωνικού διαλόγου, με επισήμανση των σημερινών τρόπων τηλεργασίας 
που οδηγούν σε εξάντληση και κόπωση. Ζητείται η αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως όσον 
αφορά την τηλεργασία.  

Το σημείο αυτό τονίζεται από πολλούς ομιλητές, οι οποίοι επισημαίνουν τις αρνητικές επιπτώσεις των 
παρατεταμένων ωρών τηλεργασίας και του υπερβολικά μεγάλου χρόνου μπροστά στην οθόνη 
γενικότερα στην ψυχική υγεία, ζητείται δε ένα δικαίωμα αποσύνδεσης και ένα πλαίσιο της ΕΕ που θα 
προστατεύει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.  

Άλλοι επισημαίνουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή υγεία προκειμένου οι υπηρεσίες να 
καταστούν πιο διαθέσιμες στις αγροτικές περιοχές, αλλά αναδεικνύουν την ανάγκη για ψηφιακές 
δεξιότητες για τους επαγγελματίες και τους πολίτες για την εργασία αυτή. 

Η ανάγκη ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων και του ψηφιακού γραμματισμού αποτελούν 
επαναλαμβανόμενες προτάσεις, ενώ σε διάφορες περιπτώσεις θίγεται και η σημασία του ψηφιακού 
γραμματισμού. Χρειάζεται να καλυφθούν τα κενά δεξιοτήτων και γνώσεων και να ενδυναμωθούν οι 
άνθρωποι. Αναδεικνύεται η σημασία του ψηφιακού γραμματισμού για την προστασία των παιδιών και 
των πιο ευάλωτων χρηστών του διαδικτύου. 

Υπογραμμίζονται οι προκλήσεις που αφορούν την προσβασιμότητα και την καταπολέμηση του 
ψηφιακού χάσματος και την εξασφάλιση ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω, διατυπώνεται δε η πρόταση, η 
πρόσβαση στο διαδίκτυο να αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνονται τα κενά 
της ίδιας της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας όσον αφορά την προσβασιμότητα.  

Ένα μέλος αναφέρει τα αποτελέσματα της γερμανικής ομάδας πολιτών, η οποία συνέστησε την εισαγωγή 
του «ψηφιακού ελέγχου» που θα μετρά σε ποιο βαθμό οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες διοικήσεις 
χρησιμοποιούν την ψηφιακή καινοτομία και σέβονται τα δεδομένα των πολιτών. Μια άλλη σύσταση 
αφορά τη δημιουργία πλατφόρμας που θα ενσωματώνει επιστημονικές πληροφορίες από τηλεοπτικούς 
και ραδιοφωνικούς σταθμούς, επιλογές για την ανταλλαγή πληροφοριών με μετάφραση, ένα 
«ευρωπαϊκό Facebook» και ένα είδος ευρωπαϊκού ARTE. 

Η διασφάλιση της πρόσβασης στο διαδίκτυο και στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές θεωρείται 
προτεραιότητα, όπως και η ανάγκη εναρμόνισης των ψηφιακών προτύπων ώστε να διασφαλισθεί η 
οικονομική ανάπτυξη. 

Εγείρεται το θέμα της διαφάνειας των αλγορίθμων για να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες κατανοούν τι 
συμβαίνει με τα δεδομένα τους, καθώς και η έλλειψη διαφάνειας των ιδιωτικών εργαλείων και η ανάγκη 
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καλύτερου ελέγχου των ιδιωτικών εταιρειών. Επισημαίνεται η ανάγκη να υπάρχει ενιαία στάση κατά τις 
συζητήσεις με τους ψηφιακούς κολοσσούς και να καταδεικνύεται ότι η Ευρώπη αναμένει από τους 
ψηφιακούς κολοσσούς να ασκούν με πλήρη διαφάνεια τις κοινωνικές ευθύνες τους πέραν της καταβολής 
φόρων. 

Ορισμένα μέλη τονίζουν την ανάγκη να αποτελέσει η ΕΕ φορέα καθορισμού προτύπων για τη 
διασφάλιση της ψηφιακής κυριαρχίας, της στρατηγικής ανεξαρτησίας και της παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας. Η ΕΕ θα πρέπει να καθορίσει τους κανόνες για τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στο διαδίκτυο, ενώ μια άλλη πρόταση είναι η έγκριση χάρτη ψηφιακών δικαιωμάτων. 
Απαιτούνται επενδύσεις σε υποδομές για την παροχή ασφαλούς πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες και 
για την πλήρη αξιοποίηση του ψηφιακού δυναμικού.  

Όσον αφορά την ηλεκτρονική ψηφοφορία, ενώ ορισμένοι προτείνουν πιλοτικά συστήματα 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (π.χ. στις επόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), άλλοι θεωρούν 
ότι αυτό δεν αυξάνει πραγματικά τη συμμετοχή στην ψηφοφορία. Προτείνεται η συμμετοχική 
χρηματοδότηση πιλοτικών έργων για τη συστηματικότερη και πιο βιώσιμη χρήση της ηλεκτρονικής 
δημοκρατίας παράλληλα με τις συνήθεις διαβουλεύσεις. 

Υποστηρίζονται το ψηφιακό πορτοφόλι και η ψηφιακή ταυτότητα στην ΕΕ και οι ηλεκτρονικές 
διασυνοριακές υπηρεσίες, που θα έδιναν τη δυνατότητα στους πολίτες της ΕΕ να συνδέονται με 
εφαρμογές, χωρίς να χρειάζεται να περάσουν από μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιούν 
τα δεδομένα τους για δικούς τους εμπορικούς σκοπούς.  

Τα γλωσσικά εμπόδια χαρακτηρίζονται ως πρόβλημα και στον ψηφιακό κόσμο.  

Αναφέρεται η σημασία των πρωτοβουλιών της «έξυπνης πόλης» και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
για την ενδυνάμωση των πολιτών κατά την ψηφιακή μετάβαση, καθώς και της ανάπτυξης 
αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα παρέχουν πληροφορίες και θα απαντούν σε 
ερωτήσεις των πολιτών, π.χ. για την υγειονομική περίθαλψη ή άλλα ζητήματα. 

Όσον αφορά την ανάγκη, η οποία αναγνωρίζεται από διάφορους ομιλητές, για σαφήνεια σχετικά με τη 
δράση που έχει ήδη αναληφθεί σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση των ανησυχιών που εκφράστηκαν, 
ένα χρήσιμο εργαλείο είναι το νομοθετικό χρονοδιάγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον 
ιστότοπο του Κοινοβουλίου, το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των εν εξελίξει 
εργασιών. Ωστόσο, υπογραμμίζεται επίσης ότι οι εν εξελίξει νομοθετικές πρωτοβουλίες στον ψηφιακό 
τομέα (π.χ. νόμος για την τεχνητή νοημοσύνη, νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες και νόμος για τις 
ψηφιακές αγορές) δεν αποτελούν τον τελικό προορισμό και δεν καθιστούν περιττή την πρόταση, αλλά 
αποτελούν μέρος μιας εν εξελίξει διαδικασίας.  

Καταληκτικές παρατηρήσεις της προέδρου 

Η πρόεδρος ευχαριστεί όλους για την εποικοδομητική συζήτηση. Η επόμενη συνεδρίαση της ομάδας 
εργασίας έχει προγραμματιστεί να εξετάσει το τρίτο θέμα που αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, 
συγκεκριμένα την «Ενίσχυση της οικονομίας», εστιάζοντας, όπως στην παρούσα συνεδρίαση, στις 
εισηγήσεις που ελήφθησαν για το θέμα αυτό μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας και των ομάδων πολιτών. 
Μόλις η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών διατυπώσει τις συστάσεις της (25-27 Φεβρουαρίου στο Δουβλίνο), 
η ομάδα εργασίας θα συνεδριάσει για να συζητήσει τις συστάσεις αυτές τον Μάρτιο και θα παρουσιάσει 
τις εργασίες της στην ολομέλεια τον Μάρτιο/Απρίλιο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Κατάλογος των μελών της Ομάδας εργασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό  

 


