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1. Deschiderea reuniunii de către președintă
Aceasta este a cincea reuniune a Grupului de lucru pentru transformarea digitală. Reuniunea a fost
prezidată de dna Elina Valtonen și s-a desfășurat în format hibrid. Președinta le-a oferit membrilor o
imagine de ansamblu asupra procesului, reamintind că, în prima etapă, începând cu octombrie 2021,
grupul de lucru a discutat contribuția platformei privind transformarea digitală, structurată în jurul a
trei piloni („Protejarea societății noastre”, „Capacitarea persoanelor” și „Consolidarea economiei”). În
prezent, împreună cu recomandările grupului de dezbatere al cetățenilor europeni „O economie mai
puternică, justiție socială și locuri de muncă / Educație, cultură, tineret și sport / Transformarea
digitală” și ale grupurilor de dezbatere naționale, aceste recomandări vor constitui baza principală a
lucrărilor. Prin urmare, lucrările se vor concentra asupra clusterelor care reflectă recomandările
grupurilor de dezbatere ale cetățenilor. Președinta a prezentat clusterele:
1. Accesul la infrastructura digitală,
2. Competențe digitale care capacitează persoanele,
3. O societate sigură și de încredere, precum și
4. Inovarea digitală pentru consolidarea economiei.
2. Prezentarea de către cetățeni a recomandărilor Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni nr.
1 pe tema „O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă / Educație, cultură, tineret
și sport / Transformarea digitală” și a recomandărilor grupurilor de dezbatere naționale pe tema
„Transformarea digitală”, urmată de o discuție
Reprezentanții grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni și-au prezentat recomandările. Ei au
explicat recomandările referitoare la dreptul la educație digitală și la accesul la internet pentru toți,
inclusiv pentru persoanele în vârstă. A fost subliniată importanța accesului la calculatoare pentru copii
în contextul școlarizării virtuale în timpul pandemiei de COVID-19. Educația digitală ar trebui să fie
obligatorie din școala primară, cu o programă de învățământ comună. A fost evidențiată importanța
formării profesionale pentru a intra pe piața forței de muncă. UE ar trebui să investească în
infrastructura digitală de mare capacitate pentru a asigura competitivitatea și a evita dependențele
strategice. Un reprezentant a explicat faptul că infrastructura de mobilitate va necesita, de asemenea,
o infrastructură digitală și nevoia de a evita ca entitățile străine să monopolizeze furnizarea
infrastructurii digitale a UE.
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Reprezentanții cetățenilor au prezentat, în plus, recomandarea ca UE să dispună de competențe mai
extinse și de mai multe resurse pentru a combate conținutul ilegal și criminalitatea informatică.
Platformele online ar trebui să fie mai responsabile pentru conținutul lor, iar autoritățile ar trebui să
îi poată ajuta pe copii împotriva hărțuirii sexuale online. În ceea ce privește competențele digitale și
munca, a fost prezentată o recomandare ca lucrătorii să beneficieze de formare digitală care să îi
pregătească pentru piața forței de muncă și să se îmbunătățească gradul de conștientizare a
posibilităților oferite de platformele existente. O altă recomandare se referă la munca inteligentă și
ridică semne de întrebare cu privire la delocalizarea locurilor de muncă europene, care ar trebui
împiedicată prin stimulente de responsabilizare socială. O altă recomandare ar obliga societățile care
gestionează platforme de comunicare socială să folosească algoritmi mai buni pentru a distinge
informațiile fiabile de cele false, nepunând la dispoziție stimulente financiare pentru a promova
informații nefiabile și evitând cenzura. Un alt reprezentant al cetățenilor a subliniat problemele fizice
și mentale legate de munca la distanță și a sugerat că întreprinderile ar trebui să le ofere angajaților
lor locuri și birouri ergonomice. S-a recomandat și educația digitală pe parcursul tuturor etapelor vieții,
cu un accent deosebit pe competențele non-tehnice și utilizarea internetului.
Un reprezentant al grupului de dezbatere al cetățenilor din Țările de Jos a prezentat trei recomandări
naționale. În primul rând, toată lumea din Europa ar trebui să aibă o conexiune la internet rapidă,
sigură și stabilă. Protecția împotriva criminalității online este extrem de importantă pentru o
abordare la nivel național și european. În al doilea rând, UE ar trebui să se asigure că achizițiile pe
internet sunt la fel de sigure în toate țările UE. Puterea marilor platforme de internet ar trebui limitată
printr-o legislație clară a UE. În al treilea rând, normele privind protecția vieții private ar trebui
combinate cu punerea în practică și oferirea de explicații, în principal prin intermediul orientărilor
furnizate de statele membre. Reprezentantul a solicitat, de asemenea, includerea tinerilor în procesul
decizional referitor la legislația digitală, în special în ceea ce privește educația în domeniul mass-mediei
și gândirea critică.
În cadrul discuțiilor, mai mulți membri au făcut trimitere la agresiunea împotriva Ucrainei,
considerând că acest lucru a accentuat necesitatea multor recomandări și valoarea unui astfel de
proces deliberativ privind viitorul Europei. Reuniunea a fost structurată în linii mari în jurul celor patru
clustere și au fost menționate următoarele puncte în cadrul discuției:
Accesul la infrastructura digitală
Ø În general, membrii au sprijinit recomandările respective, subliniind necesitatea ca toată
lumea să aibă acces la infrastructura digitală și ca nimeni să nu fie lăsat în urmă. S-a făcut
referire la accesul la internet ca drept al omului sau la faptul că UE ar trebui să facă din
internetul de mare viteză la prețuri accesibile un drept fundamental pentru toți cetățenii UE.
Accesul la internet în zonele mai puțin dezvoltate și în regiunile rurale a fost considerat
esențial și ar necesita finanțare suplimentară. Au fost prezentate inițiative în curs, cum ar fi
eforturile de a face 5G și fibra optică accesibile unui număr mai mare de persoane, inclusiv de
asigura banda largă de mare viteză pentru fiecare gospodărie. Au fost subliniate beneficiile
internetului de mare viteză pentru piața unică și oportunitățile de angajare.
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Ø S-a solicitat UE să se asigure că infrastructura digitală, în special tehnologia 6G, se află ferm în
mâini europene pentru a garanta siguranța și securitatea europenilor și pentru a asigura
autonomia strategică. În ceea ce privește recomandarea ca infrastructura să fie un activ de
stat pentru a preveni monopolurile, s-a subliniat că există alte modalități de a controla
monopolurile și, de asemenea, modalități de a stimula întreprinderile private să asigure o
acoperire largă, de exemplu acordând acces întreprinderilor la spectrul de frecvențe radio
numai dacă acoperă întreaga țară sau prin parteneriate public-privat.

Competențe digitale care capacitează persoanele
Ø Necesitatea de a asigura accesul la formare și educație digitală a fost larg sprijinită de membri.
Au fost menționate lucrările privind Planul de acțiune pentru educația digitală.
Ø Competențele digitale au fost considerate cruciale din mai multe puncte de vedere. Au fost
privite, de exemplu, ca o modalitate de a gestiona știrile false și de a utiliza internetul în
condiții de siguranță sau de a permite participarea pe piața muncii. Cetățenii ar trebui,
totodată, să fie educați cu privire la drepturile lor online, cum ar fi dreptul de a nu face obiectul
unui proces decizional algoritmic. S-a considerat că aptitudinile și competențele digitale le
permit cetățenilor să devină parte a societății digitale. Digitalizarea incluzivă și accesul pentru
grupurile mai vulnerabile au fost reliefate ca o prioritate, la fel ca necesitatea concentrării
asupra competențelor non-tehnice și a „netichetei” în educație.
O societate sigură și de încredere
Ø Securitatea cibernetică a fost considerată o prioritate-cheie de către mulți, iar cetățenii ar
trebui să fie mai informați cu privire la eforturile și instituțiile existente.
Ø Știrile false și dezinformarea au fost, de asemenea, aduse în discuție și au fost menționate
lucrările în curs în contextul propunerii de act legislativ privind serviciile digitale, care ar
introduce obligații de moderare a conținutului pe baza principiilor democratice, asigurând, în
același timp, respectarea drepturilor fundamentale. S-a atras atenția asupra Observatorului
european al mass-mediei digitale (EDMO).
Ø Pe lângă măsurile existente, a fost propus un cod de conduită pentru combaterea știrilor false.
Ø Un membru a sugerat structuri de coordonare mai bune la nivelul UE pentru a evita un rol
disproporționat al autorităților naționale pe baza principiului țării de origine.
Ø S-a sugerat că cetățenii ar trebui să colaboreze mai mult cu factorii de decizie politică prin
participare. Transformarea digitală ar trebui să reflecte drepturile fundamentale ale
cetățenilor, să asigure protecția datelor cu caracter personal și să prevină discriminarea.
Ø Nu numai ceea ce este ilegal offline ar trebui să fie ilegal online, ci și drepturile omului
aplicabile offline ar trebui să se aplice online.
Ø S-a sugerat interzicerea supravegherii în masă și a recunoașterii faciale.
Ø Algoritmii ar trebui să fie transparenți, iar un acord în legătură cu propunerea legislativă
referitoare la un act legislativ privind inteligența artificială a fost considerat un pas important.
Ø Posibila utilizare abuzivă a criptomonedelor pentru a evita sancțiunile a fost subliniată în
contextul Ucrainei și al propunerii de regulament privind piețele criptoactivelor (MICA).
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Inovarea digitală pentru consolidarea economiei
Ø În ceea ce privește recomandarea privind munca inteligentă, unii membri au evidențiat
necesitatea ca evoluțiile tehnologice să aducă beneficii sănătății fizice și mintale a lucrătorilor,
să le îmbunătățească viața și să nu fie utilizate de întreprinderi ca o oportunitate de a reduce
drepturile lucrătorilor.
Ø Transparența introducerii instrumentelor digitale la locul de muncă a fost considerată
importantă, iar lucrătorii ar trebui incluși în digitalizarea la locul de muncă.
Ø S-a formulat o propunere de a controla îndeaproape supravegherea la locul de muncă și de a
interzice supravegherea în masă și recunoașterea biometrică, precum și de a avea un drept
executoriu la nivelul UE împotriva deciziilor luate de algoritmii IA.
Ø Telemunca transfrontalieră în UE nu ar trebui să se confrunte cu obstacole.
Ø S-a exprimat sprijinul pentru creșterea rezilienței Europei și pentru reducerea dependențelor
strategice.
Ø Un membru a solicitat ca economia europeană să fie deschisă, subliniind importanța
consolidării pieței interne și a eliminării barierelor comerciale. Au fost menționate
preocupările legate de practicile de geoblocare și efectele asupra țărilor mai mici.
Ø Actul european privind cipurile a fost dat ca exemplu de inițiativă menită să asigure
suveranitatea digitală a UE și poziția de lider a acesteia în domeniul noilor tehnologii, inclusiv
în domeniul C&D și al producției, iar propunerea de regulament privind IA a fost menționată
ca fiind prima reglementare de acest tip din lume.
Ø Pentru a utiliza pe deplin posibilitățile digitale, a fost evidențiată necesitatea unei identități
digitale europene de încredere, care ar putea oferi o modalitate sigură de partajare a datelor
cu caracter personal.
3. Închiderea reuniunii de către președintă
Președinta a făcut referire la prezentarea recomandărilor cetățenilor și la dezbaterea din cadrul
sesiunii plenare din 12 martie. Ea a explicat că pregătirea proiectelor de propuneri va fi următorul pas
în vederea discutării lor și a furnizării de feedback în cadrul următoarelor reuniuni ale grupului de
lucru, precum și a prezentării propunerilor în sesiunea plenară a conferinței, aceasta urmând să se
încheie la 9 mai.
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