ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД
Работна група „Цифрова трансформация“, председателствана от г-жа Рина Сикут, национални
парламенти (Естония)
17 декември 2021 г., петък, от 11.00 ч. до 13.00 ч.
1. Откриване от председателя
Това беше второто заседание на Работната група по цифровата трансформация. Заседанието се
проведе в онлайн формат. Председателят, г-жа Рина Сикут, приветства членовете заедно с Елина
Валтонен (национални парламенти/Финландия), която ще поеме функциите на председател
следващата година. Позовавайки се на обобщаващия доклад от последната среща, г-жа Сикут
подчерта, че групата вече е идентифицирала редица ключови теми от значение за европейския
начин на цифрова трансформация с цел изграждане на етично, безопасно, прозрачно дигитално
общество, основано на ориентиран към човека подход. Тя подчерта необходимостта от постигане
на осезаеми резултати и призова групата да възприеме амбициозен подход. Г-жа Сикут информира,
че поради отлагането на третата сесия на Панел 1, неговите препоръки все още не са налични, но
гражданите ще докладват за своите дискусии, както и че данните от Платформата са налични.
Предвид голямото количество идеи и широката тема, г-жа Сикут предложи за момента дискусиите
да се структурират около три стълба: „Защита на нашето общество“, „Овластяване на хората“ и
„Укрепване на икономиката“ и по време на срещата да се фокусират върху първия от тях. Той ще
включва цифровия суверенитет и етиката; киберзаплахи и защита на данните; цифрови права и
приобщаване; замърсяване, устойчивост и дълготрайност. Г-жа Сикут също така спомена
получените писмени становища и покани членовете да използват работната група и пленарното
заседание на конференцията за представяне на идеи в устна форма, които да могат да се използват
в процеса на работа.
2. Доклад на граждани от Европейски граждански панел 1 относно текущото състояние на
техните обсъждания
Представител на Панел 1 докладва за досегашните дискусии и подчерта редица повдигнати
ключови теми. Те включват предотвратяване на евентуално преместване на „интелигентна работа“
извън ЕС и регулиране на нови форми на работа, произтичащи от цифровизацията. Беше
подчертана необходимостта от справяне с въздействието върху околната среда на новите
технологии и цифровото замърсяване. Друг приоритет беше образованието, и по-специално
подпомагането на младите хора да се ориентират в дигиталния свят. Други граждани също се
включиха, като подчертаха необходимостта от ориентиран към човека подход, с цифрова
грамотност за всички. Необходимостта от цифрова инфраструктура също беше повдигната,
например когато става въпрос за зарядни станции за електрически превозни средства. Въпроси,
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свързани с цифровото здравеопазване, киберсигурността, защитата на данните и суверенитета на
ЕС (например полупроводници), също бяха обсъдени в панела.
Национален представител на гражданите съобщи за дискусии в ирландските панели, които в голяма
степен отразяват точките, повдигнати в Европейската група. Темите, повдигнати в тези дискусии,
включваха подкрепа на сътрудничеството между публичния и частния сектор, справяне с
дезинформацията и силната роля на ЕС с акцент върху въздействието на цифровизацията върху
околната среда. Идеи като добавяне на ваксинационен пропуск към здравноосигурителните карти,
внедряване на 5G и широколентова връзка, цифрова автономия и суверенитет, киберсигурност и
борба с киберпрестъпността, устойчивост и безопасност на данните бяха представени като области
на сътрудничество за ЕС.
3. Обсъждане на Третия междинен доклад на многоезичната цифрова платформа
Представителите на гражданите получиха думата първо по тази точка, след което всички членове
получиха думата по азбучен ред.
Гражданите подчертаха необходимостта от приобщаващ подход към цифровизацията, като никой
не е изоставен. Това се разглежда като приоритет както по отношение на определени групи от
населението, като възрастните хора, така и спрямо градските и селските райони или отдалечените
региони. Представените в това отношение идеи включваха един вид „цифрова услуга“ за
предоставяне на подкрепа. Гражданите също така призоваха за опростен подход към защитата на
данните (отпадане на дългите известия за използване на бисквитки) и подчертаха значението на
образованието, като поставиха акцент върху необходимостта от повишаване на осведомеността на
потребителите за рисковете в киберсвета. Също така беше подчертано, че все още е необходима
по-добра осведоменост в рамките на Панела относно това, което вече е в действие или в процес на
подготовка на европейско равнище.
В последвалите дискусии членовете на работната група повдигнаха цяла гама от въпроси, много от
които подсилват и повтарят точките, повдигнати от гражданите. Няколко от членовете на групата
подчертаха значението на това да се изслушват идеите и възгледите на гражданите и
необходимостта от свързване на идеите с информация относно съществуващи или предстоящи
разпоредби на равнище ЕС.
Беше подчертано значението на цифровия суверенитет на ЕС и избягването на произтичащите от
цифровизацията рискове за демокрацията, например чрез дезинформация, както и
необходимостта да се гарантира, че европейските ценности и демократични принципи се пренасят
и защитават в цифровата ера. Беше изложена идеята за нова медийна платформа, която да
гарантира, че качественото медийно съдържание е широко достъпно.
Научните изследвания и иновациите се разглеждат като един важен елемент, например във връзка
с изкуствения интелект, микро и нано технологиите, новите материали или биотехнологиите.
По отношение на световното измерение, някои членове призоваха за геополитическо присъствие
на ЕС в дигиталния свят и ЕС да бъде световен стандарт. Също така беше подчертана
необходимостта да се гарантира, че правата на човека се зачитат във веригите за доставки на
потребителите.
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Повтаряща се тема в изказванията беше необходимостта от образование и насърчаване на
цифровите умения, било то за осигуряване на наличност на квалифициран персонал,
предприемачи и преподаватели, или за повишаване на осведомеността на гражданите относно
риска, например за справяне с фалшивите новини и сигурността на данните. Образованието беше
поставено като проблем за училищата, но също и в контекста на ученето през целия живот.
Необходимостта от стабилна цифрова инфраструктура се възприема като ключов момент от много
хора, включително достъпът до високоскоростни интернет връзки в селските и отдалечените
райони и осигуряване на поддръжка на магистралите за данни, свързващи най-отдалечените
региони. Това също беше определено като важен елемент за конкурентоспособността на МСП и
справянето с цифровото разделение.
Много от членовете на групата подчертаха необходимостта от приобщаваща цифровизация,
където никой не е изоставен и която избягва цифровото разделение и се съсредоточава върху
човешката страна. Езиковите технологии и рамката на ЕС за справяне с езиковото изключване бяха
предложени като инструмент за подпомагане на насърчаването на достъпа до технологии и на помалките пазари и за по-достъпна информация в цяла Европа. Необходимостта от защита на
работниците и социалните права в променящата се цифрова работна среда също беше повторена.
Темите за устойчивостта и справянето с цифровото замърсяване и цифровия въглероден отпечатък
също бяха повдигнати.
Членовете на групата също така поставиха въпроса за достъпа до данни и цифровия единен пазар,
като изтъкнаха необходимостта МСП да имат справедлив и равен достъп до данни, включително
свободно трансгранично движение на данни и оперативна съвместимост, въз основа на общи
стандарти и принципи. Бяха направени предложения за демонстриране на ползите от
цифровизацията чрез практически случаи на употреба, като E-ID. Беше представен принципът
„Първо цифровото“, както и значението на отворените данни.
Някои от членовете на групата обърнаха внимание на рисковете от цифровизацията, като изискаха
законодателство на равнище ЕС за ефективна защита на неприкосновеността на личния живот и
цифровите права. Във връзка с изкуствения интелект беше подчертана необходимостта човекът
винаги да има последното решение. Направиха се предупреждения относно биометричното
разпознаване в обществени или частни зони, освен когато е абсолютно необходимо. В този контекст
един от членовете на групата изтъкна и необходимостта от поставяне на граници и гарантиране на
отчетност за използването на шпионски софтуер от публичните органи, което може да застраши
европейската демокрация, както и да се гарантира, че в Европа има място за
кибербежанци/изгнаници.
Г-жа Валтонен приветства факта, че вече бяха повдигнати много важни въпроси и информира, че
работата по трите определени стълба ще продължи през януари.
4. Закриване от председателя
Г-жа Сикут закри заседанието, като приветства представените от членовете на групата различни
гледни точки. Тя подчерта необходимостта от ясни правила за целия ЕС, за да се гарантира защита
на правата на гражданите и водещата роля на ориентирания към човека подход. Друг важен
компонент в този случай е наличието на безопасна инфраструктура, която да гарантира достъп до
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информация и цифрови услуги за всички. Обемът на информацията и наличните данни изисква ясни
правила за защита на данните и поверителността. Противодействието на дезинформацията чрез
предоставяне на надеждна, проверена информация придобива все по-голямо значение. За да може
всеки да се възползва от дигиталния свят, е необходимо да се избегне дигиталното разделение и
да се гарантират образование и умения, които позволяват на всеки да участва, включително чрез
езикови технологии. Както на Многоезичната цифрова платформа, така и по време на заседанието
на работната група бяха описани различни начини за участие, споделяне на възгледи и събиране на
граждани, длъжностни лица и сектори чрез форуми, платформи и портали. И в заключение, за да
защитим нашето общество, се нуждаем от цифров суверенитет на ЕС.
По отношение на процедурата, председателят насърчи Общия секретариат да предостави на
гражданите в панелите информация за съществуващите или планираните разпоредби на равнище
ЕС. Председателят обяви също, че обобщеният доклад и дневният ред за заседанието ще бъдат
достъпни в по-кратки срокове. Следващото заседание ще се проведе през януари.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък на членовете на работната група „Цифрова трансформация“
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък на членовете на работната група „Цифрова трансформация“
Председател:

Рина СИКУТ
1.1.2022 г.)

(Елина

ВАЛТОНЕН

Заглавие
Г-н
Г-жа
Г-жа
Г-жа
Г-жа

Собствено име
Томас
Дита
Джозиан
Клаудия
Йелена

Фамилно име
БЪРН
ХАРАНЗОВА
КУТАЯР
ДЬОР-ФОС
ДРЕНИАНИН

Г-жа

Йорданка

ФАНДЪКОВА

Г-н
Г-н

Вашку
Радослав

ФЕРНАНДЕШ
ФОГИЕЛ

Г-жа

Антие

ГЕРЩАЙН

Г-жа
Г-н
Г-жа
Г-н
Г-жа
Г-жа
Г-н
Г-жа
Г-жа
Г-жа
Г-н
Г-жа
Г-жа
Г-жа
Г-н

Мариета
Антониу
Маркета
Филип
Ева Мария
Асита
Отмар
Миапетра
Констанс
Ева-Мария
Мортен
Жизеле Маргерите
Яношне
Ева
Пауло

ЯНАКУ
ДЖАРДИНА
ГРЕГОРОВА
ХОФМАН
ХОЛЦЛАЙТНЕР
КАНКО
КАРАС
КУМПУЛА-НАТРИ
Льо ГРИП
ЛИМЕЦ
ЛЬОКЕГОР
МАГНЕРИ
МАСЕВШКИ
МАЙДЕЛ
МОНИЗ

Г-жа

Ноел

О’КОНЪЛ

Г-жа

Сирпа

ПАТЕРО

Г-н

Стефано

ПАЛМИЕРИ

Г-н
Г-н

Хрисис
Алесандро

ПАНТЕЛИДЕС
ПАНЦА

Г-жа

Гергана

ПАСИ

Г-жа
Г-н

Сандра
Иулиан-Василе

ПЕРЕЙРА
ПОПЕСКУ

от

(Национални парламенти)
Компонент
Съвет
Европейски парламент
Европейски парламент
Съвет
Комитет на регионите
Местен/регионален
представител
Европейски граждански панели
Национални парламенти
Европейски икономически и
социален комитет
Национални парламенти
Европейски граждански панели
Европейски парламент
Европейски граждански панели
Национални парламенти
Европейски парламент
Европейски парламент
Европейски парламент
Национални парламенти
Съвет
Европейски парламент
Европейски граждански панели
Европейски граждански панели
Европейски парламент
Национални парламенти
Национални граждански
панели/събития
Съвет
Европейски икономически и
социален комитет
Национални парламенти
Европейски парламент
Национални граждански
панели/събития
Европейски парламент
Съвет
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Г-н
Г-жа
Г-жа
Г-н
Проф.
Г-жа
Г-н
Г-жа
Г-н
Г-жа
Г-жа
Г-жа
Г-жа
Г-жа

ЛУСИЯ
Джесика
Лукас

ПУЧДЕМОН И
КАЗАМАЖО
ПУТРИШ
РОСВАЛ
САВИЦКАС

Паола

СЕВЕРИНО

Рина
Радослав
Вита Анда
Жан-Луиз
Росио
Елина
Миря
Маргрете
Вероник

СИКУТ
ШИКОРСКИ
ТЕРАУДА
ТИЛ
ТОВИО ДИАС
ВАЛТОНЕН
ВЕХКАПЕРА
ВЕСТЕГЕР
ВИЛЕМС

Карлес

Европейски парламент
Национални парламенти
Национални парламенти
Национални парламенти
Национални граждански
панели/събития
Национални парламенти
Европейски парламент
Национални парламенти
Съвет
Европейски граждански панели
Национални парламенти
Комитет на регионите
Европейска комисия
Социални партньори
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