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

Valtonen, εθνικά κοινοβούλια (Φινλανδία) 
Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022, από τις 9.00 έως τις 11.00 

 
1. Κήρυξη της έναρξης από την πρόεδρο  
 
Πρόκειται για την πέμπτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η 
συνεδρίαση διεξάγεται υπό την προεδρία της κ. Elina Valtonen και λαμβάνει χώρα σε υβριδική 
μορφή. Η πρόεδρος προβαίνει σε επισκόπηση της διαδικασίας για τα μέλη, υπενθυμίζοντας ότι, κατά 
το πρώτο στάδιο από τον Οκτώβριο του 2021, η ομάδα εργασίας συζήτησε τη συμβολή της 
πλατφόρμας στον ψηφιακό μετασχηματισμό, η οποία διαρθρώνεται γύρω από τρεις πυλώνες 
(«Προστασία της κοινωνίας μας», «Ενδυνάμωση των πολιτών» και «Ενίσχυση της οικονομίας»). 
Τώρα, οι συστάσεις της ομάδας Ευρωπαίων πολιτών «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη 
και θέσεις εργασίας/Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός/Ψηφιακός μετασχηματισμός» 
και των υφιστάμενων εθνικών ομάδων θα αποτελέσουν την κύρια βάση των εργασιών. Ως εκ τούτου, 
οι εργασίες θα επικεντρωθούν σε θεματικούς άξονες που αντικατοπτρίζουν τις συστάσεις των 
ομάδων πολιτών. Η πρόεδρος παρουσιάζει τους θεματικούς άξονες: 

1. Πρόσβαση στις ψηφιακές υποδομές, 
2. Ψηφιακές δεξιότητες που ενδυναμώνουν τους πολίτες,  
3. Ασφαλής και αξιόπιστη κοινωνία, και  
4. Ψηφιακή καινοτομία για την ενίσχυση της οικονομίας.  

 
2. Παρουσίαση από τους πολίτες των συστάσεων της ομάδας Ευρωπαίων πολιτών 1 «Ισχυρότερη 
οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας/Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και 
αθλητισμός/Ψηφιακός μετασχηματισμός» και των εθνικών ομάδων πολιτών σχετικά με τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό, ακολουθούμενη από συζήτηση  
 
Εκπρόσωποι των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών παρουσιάζουν τις συστάσεις τους. Εξηγούν τις 
συστάσεις σχετικά με το δικαίωμα στην ψηφιακή εκπαίδευση και την πρόσβαση στο διαδίκτυο για 
όλους, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων. Τονίζεται η σημασία που είχε η πρόσβαση των 
παιδιών σε υπολογιστές στο πλαίσιο της εικονικής σχολικής φοίτησης κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19. Η ψηφιακή εκπαίδευση θα πρέπει να είναι υποχρεωτική από την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση, με κοινό πρόγραμμα σπουδών. Επισημαίνεται η σημασία της κατάρτισης για την είσοδο 
στην αγορά εργασίας. Η ΕΕ θα πρέπει να επενδύσει σε ψηφιακές υποδομές υψηλής χωρητικότητας 
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για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και την αποφυγή στρατηγικών εξαρτήσεων. Ένας 
εκπρόσωπος εξηγεί ότι για τις υποδομές κινητικότητας θα απαιτηθούν επίσης ψηφιακές υποδομές 
και ότι πρέπει να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να μονοπωληθεί η παροχή ψηφιακών υποδομών της ΕΕ 
από αλλοδαπές οντότητες. 
Οι εκπρόσωποι των πολιτών παρουσιάζουν επίσης τη σύσταση να διαθέτει η ΕΕ εκτενέστερες 
αρμοδιότητες και περισσότερους πόρους για την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου και 
την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα 
πρέπει να είναι περισσότερο υπεύθυνες για το περιεχόμενό τους και οι αρχές θα πρέπει να είναι σε 
θέση να βοηθούν τα παιδιά κατά της διαδικτυακής σεξουαλικής παρενόχλησης. Όσον αφορά τις 
ψηφιακές δεξιότητες και την εργασία, παρουσιάζεται σύσταση για τους εργαζομένους να λαμβάνουν 
ψηφιακή κατάρτιση ώστε να είναι κατάλληλοι για την αγορά εργασίας και να έχουν υπόψη τους τι 
μπορούν να κάνουν οι υφιστάμενες πλατφόρμες. Μια άλλη σύσταση αφορά την έξυπνη εργασία και 
εγείρει προβληματισμούς σχετικά με τη μετεγκατάσταση ευρωπαϊκών θέσεων εργασίας, η οποία 
θα πρέπει να αποτραπεί με την παροχή κινήτρων για κοινωνική υπευθυνότητα. Μια άλλη σύσταση 
είναι να υποχρεώνονται οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης να εφαρμόζουν καλύτερους 
αλγόριθμους για τη διάκριση αξιόπιστων και ψευδών πληροφοριών, χωρίς παράλληλα να διαθέτουν 
οικονομικά κίνητρα για την προώθηση αναξιόπιστων πληροφοριών και την αποφυγή της 
λογοκρισίας. Ένας άλλος εκπρόσωπος των πολιτών επισημαίνει τα σωματικά και πνευματικά 
προβλήματα που συνδέονται με την τηλεργασία, και προτείνει οι εταιρείες να παρέχουν στους 
εργαζομένους τους εργονομικά καθίσματα και γραφεία. Προτείνεται επίσης η ψηφιακή εκπαίδευση 
σε όλα τα στάδια της ζωής, με έμφαση στις μη τεχνικές δεξιότητες και τη χρήση του διαδικτύου.  
 
Ένας εκπρόσωπος της εθνικής ομάδας πολιτών των Κάτω Χωρών παρουσιάζει τρεις εθνικές 
συστάσεις. Πρώτον, όλοι στην Ευρώπη θα πρέπει να έχουν ταχεία, ασφαλή και σταθερή σύνδεση 
στο διαδίκτυο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αντιμετωπιστεί το θέμα της προστασίας από το 
ηλεκτρονικό έγκλημα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεύτερον, η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει 
ότι οι αγορές μέσω διαδικτύου είναι εξίσου ασφαλείς σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Η ισχύς των 
μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών θα πρέπει να περιορίζεται από σαφή νομοθεσία της ΕΕ. Τρίτον, 
οι κανόνες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής θα πρέπει να συνδυάζονται με πρακτική 
εφαρμογή και επεξηγήσεις, κυρίως μέσω καθοδήγησης από τα κράτη μέλη. Ο εκπρόσωπος ζητεί 
επίσης να συμπεριληφθούν οι νέοι στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την ψηφιακή 
νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας και την κριτική σκέψη.  
 
Στις συζητήσεις, αρκετά μέλη αναφέρονται στην επίθεση κατά της Ουκρανίας, θεωρώντας ότι αυτή 
ενισχύει την ανάγκη για πολλές από τις συστάσεις, όπως και την αξία μιας τέτοιας διαδικασίας 
διαβούλευσης για το μέλλον της Ευρώπης. Η συνεδρίαση διαρθρώνεται σε γενικές γραμμές γύρω 
από τους τέσσερις θεματικούς άξονες και κατά τη συζήτηση διατυπώνονται τα ακόλουθα σημεία: 
 
Πρόσβαση στις ψηφιακές υποδομές 
 

Ø Τα μέλη υποστηρίζουν συνολικά τις αντίστοιχες συστάσεις, τονίζοντας την ανάγκη να έχουν 
όλοι πρόσβαση σε ψηφιακές υποδομές και να μην μείνει κανένας στο περιθώριο. Γίνεται 
αναφορά στην πρόσβαση στο διαδίκτυο ως ανθρώπινο δικαίωμα ή στο γεγονός ότι η ΕΕ θα 
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πρέπει να καταστήσει το οικονομικά προσιτό διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας θεμελιώδες 
δικαίωμα για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες και στις αγροτικές περιοχές θεωρείται απαραίτητη και θα απαιτήσει 
περαιτέρω χρηματοδότηση. Παρουσιάζονται εν εξελίξει πρωτοβουλίες, όπως οι εργασίες για 
να καταστούν τα δίκτυα 5G και οπτικών ινών προσβάσιμα σε περισσότερα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας για κάθε νοικοκυριό. 
Υπογραμμίζονται τα οφέλη του διαδικτύου υψηλής ταχύτητας για την ενιαία αγορά και τις 
ευκαιρίες απασχόλησης. 

Ø Ζητείται από την ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι ψηφιακές υποδομές, και ιδίως η τεχνολογία 6G, 
θα βρίσκονται σταθερά στα χέρια της Ευρώπης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια 
και η προστασία των Ευρωπαίων και να εξασφαλιστεί η στρατηγική αυτονομία. Όσον αφορά 
τη σύσταση να αποτελούν οι υποδομές κρατικό περιουσιακό στοιχείο για την αποτροπή των 
μονοπωλίων, τονίζεται ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι ελέγχου των μονοπωλίων, καθώς και 
τρόποι παροχής κινήτρων στις ιδιωτικές εταιρείες για την εξασφάλιση ευρείας κάλυψης, για 
παράδειγμα παρέχοντας στις εταιρείες πρόσβαση στο ραδιοφάσμα μόνο εάν καλύπτουν 
ολόκληρη τη χώρα ή μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

 
 
Ψηφιακές δεξιότητες που ενδυναμώνουν τους πολίτες  
 

Ø Τα μέλη υποστηρίζουν ευρέως την ανάγκη διασφάλισης της πρόσβασης στην ψηφιακή 
κατάρτιση και εκπαίδευση. Γίνεται αναφορά στις εργασίες σχετικά με το σχέδιο δράσης για 
την ψηφιακή εκπαίδευση. 

Ø Οι ψηφιακές δεξιότητες θεωρούνται ζωτικής σημασίας από διάφορες οπτικές γωνίες. Για 
παράδειγμα, εκλαμβάνονται ως τρόπος χειρισμού των ψευδών ειδήσεων και ασφαλούς 
χρήσης του διαδικτύου ή ως μέσο για την εξασφάλιση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας. 
Οι πολίτες θα πρέπει επίσης να εκπαιδεύονται σχετικά με τα επιγραμμικά δικαιώματά τους, 
όπως το δικαίωμα να μην υπόκεινται σε αλγοριθμική λήψη αποφάσεων. Θεωρείται ότι οι 
ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες επιτρέπουν στους πολίτες να ενταχθούν στην ψηφιακή 
κοινωνία. Η ψηφιοποίηση χωρίς αποκλεισμούς και η δυνατότητα πρόσβασης για τις πιο 
ευάλωτες ομάδες υπογραμμίζονται ως προτεραιότητες, όπως επίσης η ανάγκη επικέντρωσης 
στις μη τεχνικές δεξιότητες και στους κώδικες διαδικτυακής συμπεριφοράς στην εκπαίδευση.  

 
Ασφαλής και αξιόπιστη κοινωνία 
 

Ø Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο θεωρείται βασική προτεραιότητα από πολλούς και θα πρέπει 
να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις υφιστάμενες προσπάθειες και 
τους υφιστάμενους θεσμούς. 

Ø Αναφέρονται επίσης οι ψευδείς ειδήσεις και η παραπληροφόρηση και γίνεται μνεία στις εν 
εξελίξει εργασίες στο πλαίσιο της πρότασης πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η οποία θα 
θεσπίσει υποχρεώσεις για τον έλεγχο περιεχομένου με βάση δημοκρατικές αρχές, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εφιστάται η 
προσοχή στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων Ενημέρωσης (EDMO). 
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Ø Επιπλέον των υφιστάμενων μέτρων προτείνεται ένας κώδικας δεοντολογίας για την 
καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων. 

Ø Ένα μέλος προτείνει να δημιουργηθούν καλύτερες δομές συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ, ώστε 
να αποφευχθεί η ανάθεση δυσανάλογου ρόλου στις εθνικές αρχές βάσει της αρχής της χώρας 
καταγωγής. 

Ø Προτείνεται οι πολίτες να συνεργάζονται περισσότερο με τους υπευθύνους χάραξης 
πολιτικής μέσω της συμμετοχής τους. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα πρέπει να 
αποτυπώνει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, να διασφαλίζει την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποτρέπει τις διακρίσεις.  

Ø Όχι μόνο ό,τι είναι παράνομο εκτός διαδικτύου θα πρέπει να είναι παράνομο και στο 
διαδίκτυο, αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα που ισχύουν εκτός διαδικτύου θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στο διαδίκτυο. 

Ø Προτείνεται η απαγόρευση της μαζικής παρακολούθησης και της αναγνώρισης προσώπου.  
Ø Οι αλγόριθμοι θα πρέπει να είναι διαφανείς και η συμφωνία επί της νομοθετικής πρότασης 

σχετικά με την πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη θεωρείται σημαντικό βήμα.  
Ø Η πιθανή κατάχρηση του κρυπτονομίσματος για την αποφυγή κυρώσεων τονίζεται στο 

πλαίσιο της Ουκρανίας και του προτεινόμενου κανονισμού για τις αγορές 
κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων (MICA).  

 
Ψηφιακή καινοτομία για την ενίσχυση της οικονομίας 
 

Ø Όσον αφορά τη σύσταση για την έξυπνη εργασία, ορισμένα μέλη τονίζουν την ανάγκη οι 
τεχνολογικές εξελίξεις να ωφελήσουν τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων, να 
βελτιώσουν τη ζωή τους και να μην χρησιμοποιηθούν ως ευκαιρία από τις εταιρείες για τη 
μείωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. 

Ø Η διαφάνεια της εισαγωγής ψηφιακών εργαλείων στον χώρο εργασίας θεωρείται σημαντική 
και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη διαδικασία ψηφιοποίησης στην 
εργασία. 

Ø Προτείνεται ο στενός έλεγχος της παρακολούθησης στην εργασία και η απαγόρευση της 
μαζικής παρακολούθησης και της βιομετρικής αναγνώρισης, καθώς και η ύπαρξη εκτελεστού 
δικαιώματος σε επίπεδο ΕΕ έναντι αποφάσεων που λαμβάνονται από αλγορίθμους ΤΝ. 

Ø Η διασυνοριακή τηλεργασία στην ΕΕ δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζει εμπόδια. 
Ø Εκφράζεται στήριξη για την αύξηση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης και τη μείωση των 

στρατηγικών εξαρτήσεων.  
Ø Ένα μέλος ζητεί να είναι ανοικτή η ευρωπαϊκή οικονομία, τονίζοντας τη σημασία της 

ενίσχυσης της εσωτερικής αγοράς και της άρσης των εμπορικών φραγμών. Αναφέρονται 
προβληματισμοί σχετικά με τις πρακτικές γεωγραφικού αποκλεισμού και τις επιπτώσεις στις 
μικρότερες χώρες.  

Ø Η πράξη για τα μικροκυκλώματα αναφέρεται ως παράδειγμα πρωτοβουλίας για τη 
διασφάλιση της ευρωπαϊκής ψηφιακής κυριαρχίας και ηγετικής θέσης στις νέες τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένων της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και της μεταποίησης, και ο 
προτεινόμενος κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεται ως ο πρώτος του είδους 
του παγκοσμίως. 
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Ø Προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι ψηφιακές δυνατότητες, τονίζεται η ανάγκη για μια 
αξιόπιστη ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα, η οποία θα μπορούσε να παράσχει έναν ασφαλή 
τρόπο ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  
 

3. Κήρυξη της λήξης από την πρόεδρο 
 
Η πρόεδρος αναφέρεται στην παρουσίαση των συστάσεων των πολιτών και στη συζήτηση κατά την 
ολομέλεια της 12ης Μαρτίου. Εξηγεί ότι το επόμενο βήμα θα είναι η προετοιμασία των σχεδίων 
προτάσεων ενόψει της συζήτησής τους και των σχολίων επ’ αυτών κατά τη διάρκεια των επόμενων 
συνεδριάσεων της ομάδας εργασίας και της παρουσίασης των προτάσεων στην ολομέλεια της 
Διάσκεψης, με τη Διάσκεψη να ολοκληρώνεται στις 9 Μαΐου.  
 
 


