SOUHRNNÝ ZÁPIS
Pracovní skupina pro digitální transformaci, které předsedala paní Riina Sikkutová, vnitrostátní
parlamenty (Estonsko)
Pátek 17. prosince 2021 od 11:00 do 13:00
1. Úvodní slovo předsedy/předsedkyně
Jednalo se o druhou schůzi pracovní skupiny pro digitální transformaci. Schůze se konala online.
Předsedkyně Riina Sikkutová přivítala členy a Elinu Valtonenovou (vnitrostátní parlamenty/Finsko), která
se předsednictví ujme příští rok. Paní Sikkutová s odkazem na souhrnný zápis z poslední schůze
zdůraznila, že skupina již určila několik klíčových témat, která jsou významná pro evropskou cestu
digitální transformace s cílem vybudovat etickou, bezpečnou a transparentní digitální společnost
založenou na přístupu, který staví do středu zájmu člověka. Zdůraznila, že je třeba přijít s hmatatelnými
výsledky, a vyzvala skupinu k ambicióznímu přístupu. Paní Sikkutová uvedla, že kvůli odložení třetího
setkání panelové diskuse občanů 1 dosud nejsou k dispozici doporučení z této panelové diskuse, ale že
občané o svých diskusích podají zprávu a že je k dispozici příspěvek platformy. Vzhledem k velkému
množství nápadů a šíři tématu paní Sikkutová navrhla, aby se diskuse zatím týkaly tří pilířů: „ochrana
naší společnosti“, „posílení postavení lidí“ a „posílení hospodářství“, a aby se tato schůze zaměřila na
první z nich. To by pokrylo digitální suverenitu a etiku, kybernetické hrozby a ochranu údajů, digitální
práva a inkluzi, znečištění, udržitelnost a odolnost. Paní Sikkutová také zmínila obdržené písemné
příspěvky a vyzvala členy, aby pracovní skupinu a samotné plenární zasedání konference využili k
ústnímu předkládání nápadů, tak aby tyto nápady mohly být současně využity.
2. Zpráva evropské panelové diskuse občanů 1 o stavu jejich diskusí
Zástupce panelové diskuse občanů 1 podal zprávu o diskusích, které dosud proběhly, a zdůraznil několik
nadnesených klíčových témat. Patřila k nim prevence možného přemísťování „inteligentní práce“ mimo
EU a regulace nových forem práce vyplývajících z digitalizace. Bylo zdůrazněno, že je třeba řešit dopad
nových technologií na životní prostředí a digitální znečištění. Další prioritou je vzdělávání, zejména
pomoc mladým lidem orientovat se v digitálním světě. Zapojili se i další občané, kteří poukázali na to, že
je třeba přístup, který staví do středu zájmu člověka, s digitální gramotností pro všechny. Bylo také
zmíněno, že je nutná digitální infrastruktura, například pokud jde o dobíjecí stanice pro elektrická
vozidla. Panelová diskuse občanů projednala také otázky související s digitálním zdravím, kybernetickou
bezpečností, ochranou údajů a svrchovaností EU (např. polovodiče).
Zástupce vnitrostátních občanů podal zprávu o dění v irských panelových diskusích občanů, které do
značné míry odrážely body nadnesené v evropské panelové diskusi. V těchto diskusích se objevila
témata, jako je podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru, řešení dezinformací a silná úloha
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EU se zaměřením na environmentální dopady digitalizace. Nápady, jako je přidání očkovacího průkazu k
průkazu zdravotního pojištění, zavádění sítí 5G a širokopásmového připojení, digitální nezávislost a
suverenita, kybernetická bezpečnost a boj proti kybernetické kriminalitě, odolnost a bezpečnost údajů,
byly předloženy jako oblasti spolupráce pro EU.
3. Diskuse o třetí průběžné zprávě z vícejazyčné digitální platformy
V tomto bodě bylo slovo dáno nejdříve zástupcům občanů a poté všem členům v abecedním pořadí.
Občané zdůraznili, že je zapotřebí inkluzivní přístup k digitalizaci, který nikoho neopomene. To je
považováno za prioritu jak z hlediska určitých skupin obyvatelstva, jako jsou starší lidé, tak v rámci
městských a venkovských oblastí nebo ve vztahu ke vzdáleným regionům. K nápadům předloženým v
tomto ohledu patří určité „digitální služby“ poskytující podporu. Občané také požadovali zjednodušený
přístup k ochraně údajů (odstranění dlouhých oznámení o používání souborů cookie) a zdůraznili význam
vzdělávání, přičemž poukázali na to, že je třeba zvýšit informovanost spotřebitelů o rizicích
kybernetického světa. Bylo rovněž poukázáno na to, že je stále zapotřebí lepší informovanost v panelové
diskusi občanů o tom, co již bylo zavedeno nebo se připravuje na evropské úrovni.
Během následujících diskusí členové pracovní skupiny nadnesli celou řadu otázek, z nichž mnohé
podpořily nebo připomněly body zmíněné občany. Několik členů zdůraznilo, že je důležité naslouchat
nápadům a názorům občanů a že je třeba propojit nápady s informacemi o stávající nebo připravované
regulaci na úrovni EU.
Bylo upozorněno na význam, který mají digitální suverenita EU a zabránění rizikům pro demokracii
vyplývajícím z digitalizace, např. prostřednictvím dezinformací, stejně jako nezbytnost zajistit, aby byly v
digitálním věku prosazovány a chráněny evropské hodnoty a demokratické zásady. Byl předložen nápad
týkající se nové platformy médií, která by zajistila, aby byl kvalitní mediální obsah obecně dostupný.
Za důležitý prvek je považován výzkum a inovace, například ve vztahu k umělé inteligenci,
mikrotechnologiím a nanotechnologiím, novým materiálům nebo biotechnologiím.
Někteří členové s odkazem na globální rozměr požadovali geopolitickou přítomnost EU v digitálním
světě a to, aby EU udávala normy na globální úrovni. Stejně tak bylo zmíněno, že je třeba zajistit, aby
byla dodržována lidská práva ve spotřebitelském dodavatelském řetězci.
Tématem, které se ve vystoupeních objevovalo opakovaně, byla nezbytnost vzdělávání a podpory
digitálních dovedností, ať už za účelem zajištění dostupnosti kvalifikovaných zaměstnanců, podnikatelů
a pedagogů nebo za účelem zvýšení informovanosti občanů o rizicích, například s cílem řešit falešné
zprávy a zabezpečení údajů. Vzdělávání bylo nadneseno jako otázka pro školy, ale také v kontextu
celoživotního učení.
Mnozí považují za zásadní bod nutnost spolehlivé digitální infrastruktury, včetně přístupu k
vysokorychlostnímu internetovému připojení ve venkovských a odlehlých oblastech a zabezpečení a
údržby datových dálnic spojujících nejvzdálenější regiony. To bylo také určeno jako významný prvek pro
konkurenceschopnost malých a středních podniků a řešení digitální propasti.
Mnozí členové poukázali na to, že je nutná inkluzivní digitalizace, která nikoho neopomene, zabrání
digitální propasti a zaměří se na lidskou stránku. Jazykové technologie a rámec EU pro řešení
lingvistického vyloučení byly předloženy coby nástroj, který pomůže podpořit přístup k technologiím
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také na menších trzích a zvýší přístupnost informací v celé Evropě. Bylo také připomenuto, že je třeba
chránit pracovníky a sociální práva v měnícím se digitálním pracovním prostředí.
Zmíněna byla také udržitelnost a řešení digitálního znečištění a digitální uhlíkové stopy.
Členové také nadnesli přístup k údajům a jednotný digitální trh, přičemž uvedli, že je třeba, aby měly
malé a střední podniky spravedlivý a rovný přístup k údajům, včetně volného přeshraničního pohybu
údajů a interoperability, a to na základě společných norem a zásad. Bylo navrženo, aby byly přínosy
digitalizace ukázány prostřednictvím případů praktického využití, jako je elektronická identifikace. Byla
předložena zásada přístupu upřednostňujícího digitální řešení a byl zmíněn význam otevřených dat.
Někteří členové upozornili na rizika digitalizace, přičemž požadovali právní předpisy na úrovni EU za
účelem účinné ochrany soukromí a digitálních práv. V souvislosti s umělou inteligencí bylo zdůrazněno,
že je nutné, aby poslední rozhodnutí vždy leželo na člověku. Šlo o varování před biometrickým
rozpoznáváním ve veřejných nebo soukromých oblastech s výjimkou těch, kde je to naprosto nezbytné.
V tomto kontextu jeden z členů také uvedl, že je nutné stanovit hranice a zajistit odpovědnost ohledně
využívání špionážního softwaru veřejnými orgány, které může ohrozit evropskou demokracii, a zajistit,
aby byl v Evropě prostor pro kybernetické uprchlíky a kybernetický exil.
Paní Valtonenová uvítala, že již bylo nadneseno mnoho důležitých bodů, a uvedla, že práce bude
pokračovat v lednu, a to okolo tří určených pilířů.
4. Závěrečné slovo předsedy/předsedkyně
Paní Sikkutová schůzi uzavřela, přičemž uvítala různé perspektivy, které členové poskytli. Zdůraznila, že
jsou zapotřebí jasná pravidla pro celou EU, která zajistí, aby byla chráněna práva občanů a aby převládal
přístup, který staví do středu zájmu člověka. Další důležitou složkou je pak dostupnost bezpečné
infrastruktury, aby se zajistilo, že všichni mají přístup k informacím a digitálním službám. Objem
dostupných informací a údajů si žádá jasná pravidla ohledně ochrany údajů a soukromí. Stále
důležitějším se stává boj proti dezinformacím pomocí poskytování spolehlivých a ověřených informací.
Aby všichni mohli těžit z digitálního světa, je třeba zabránit digitální propasti a zajistit vzdělávání a
dovednosti, které každému umožní se zúčastnit, mimo jiné prostřednictvím jazykových technologií. Na
vícejazyčné digitální platformě i během schůze pracovní skupiny byly popsány různé způsoby, jak
prostřednictvím fór, platforem a portálů umožnit účast, sdílet názory a spojit občany, úředníky a odvětví.
K ochraně naší společnosti potřebujeme digitální suverenitu EU.
Z hlediska procesu předsedkyně vyzvala společný sekretariát, aby občanům v panelových diskusích
poskytoval informace o stávající nebo plánované regulaci na úrovni EU. Oznámila také, že souhrnný
zápis a program schůze budou k dispozici včasněji. Příští schůze se bude konat v lednu.
PŘÍLOHA: Seznam členů pracovní skupiny pro digitální transformaci
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PŘÍLOHA: Seznam členů pracovní skupiny pro digitální transformaci
Předsedkyně
:

Riina SIKKUT (od 1. 1. 2022 Elina VALTONEN)

(vnitrostátní parlamenty)

Jméno
Thomas
Dita
Josianne
Claudia
Jelena

Příjmení
BYRNE
CHARANZOVÁ
CUTAJAR
DÖRR-VOSS
DRENJANIN

Paní

Yordanka

FANDAKOVA

Pan
Pan
Paní
Paní
Pan
Paní
Pan
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Pan

Vasco
Radosław
Antje
Marietta
Antonio
Marketa
Filip
Eva Maria
Assita
Othmar
Miapetra
Constance
Eva-Maria
Morten
Gisele Marguerite
Jánosné
Eva
Paulo

FERNANDES
FOGIEL
GERSTEIN
GIANNAKOU
GIARDINA
GREGOROVA
HOFMAN
HOLZLEITNER
KANKO
KARAS
KUMPULA-NATRI
LE GRIP
LIIMETS
LØKKEGAARD
MAGNERY
MASEVSZKI
MAYDELL
MONIZ

Paní

Noelle

O’CONNELL

Paní
Pan
Pan
Pan

Sirpa
Stefano
Chrisis
Alessandro

PAATERO
PALMIERI
PANTELIDES
PANZA

Paní

Gergana

PASSY

Paní
Pan

Sandra
Iulian-Vasile

Pan

Carles

PEREIRA
POPESCU
PUIGDEMONT I
CASAMAJÓ

Konstrukční část
Rada
Evropský parlament
Evropský parlament
Rada
Výbor regionů
zástupkyně místních/regionálních
orgánů
evropské panelové diskuse občanů
Parlamenty členských států
Evropský hospodářský a sociální výbor
Parlamenty členských států
evropské panelové diskuse občanů
Evropský parlament
evropské panelové diskuse občanů
Parlamenty členských států
Evropský parlament
Evropský parlament
Evropský parlament
Parlamenty členských států
Rada
Evropský parlament
evropské panelové diskuse občanů
evropské panelové diskuse občanů
Evropský parlament
Parlamenty členských států
vnitrostátní panelové diskuse občanů
/ akce
Rada
Evropský hospodářský a sociální výbor
Parlamenty členských států
Evropský parlament
vnitrostátní panelové diskuse občanů
/ akce
Evropský parlament
Rada

Název
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní

Evropský parlament
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Paní
Paní
Pan

Lucia
Jessika
Lukas

PUTTRICH
ROSWALL
SAVICKAS

Prof.

Paola

SEVERINO

Paní
Pan
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní

Riina
Radoslaw
Vita Anda
Jean-Louis
Rocío
Elina
Mirja
Margrethe
Veronique

SIKKUT
SIKORSKI
TĒRAUDA
THILL
TOVIO DIAZ
VALTONEN
VEHKAPERA
VESTAGER
WILLEMS

Parlamenty členských států
Parlamenty členských států
Parlamenty členských států
vnitrostátní panelové diskuse občanů
/ akce
Parlamenty členských států
Evropský parlament
Parlamenty členských států
Rada
evropské panelové diskuse občanů
Parlamenty členských států
Výbor regionů
Evropská komise
sociální partneři
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