
Kratki vodič po Evropski uniji - 2022 1
www.europarl.europa.eu/factsheets/sl

EVROPSKA DIGITALNA AGENDA

Hiter in obsežen razvoj platform digitalnih storitev ter razprave o javnih podatkovnih
prostorih in novih tehnologijah, kot je umetna inteligenca, vplivajo na vsa področja
naše družbe. Številni novi načini komuniciranja, nakupovanja ali dostopa do
informacij na spletu so del našega vsakdanjega življenja in se nenehno razvijajo.
Evropska digitalna agenda za obdobje 2020–2030 se pri obravnavi teh vprašanj
osredotoča na ustvarjanje varnih digitalnih prostorov in storitev, izenačevanje
konkurenčnih pogojev na digitalnih trgih z velikimi platformami in krepitev digitalne
suverenosti Evrope, pa tudi na prispevek k evropskemu cilju podnebne nevtralnosti
do leta 2050.

PRAVNA PODLAGA

Čeprav primarni pogodbi ne vsebujeta posebnih določb glede informacijsko-
komunikacijske tehnologije, lahko EU sprejme ustrezne ukrepe v okviru sektorskih in
horizontalnih politik, na primer: industrijske politike (člen 173 Pogodbe o delovanju
Evropske unije (PDEU)); konkurenčne politike (členi 101–109 PDEU), trgovinske
politike (člena 206 in 207 PDEU), vseevropskega omrežja (TEN) (členi 170 do 172
PDEU), raziskav in tehnološkega razvoja ter vesolja (členi 179–190 PDEU), energetske
politike (člen 194 PDEU), približevanja zakonodaje za lažjo vzpostavitev in delovanje
notranjega trga (člen 114 PDEU), prostega pretoka blaga (členi 26 in 28–37 PDEU),
prostega gibanja oseb ter prostega pretoka storitev in kapitala (členi 45–66 PDEU),
izobraževanja, poklicnega usposabljanja, mladine in športa (člena 165 in 166 PDEU)
ter kulture (člen 167 PDEU).

CILJI

Leta 2010 je bila na podlagi lizbonske strategije objavljena desetletna Evropska
digitalna agenda, ki je prvič opredelila ključno spodbujevalno vlogo IKT v smislu
podpore EU pri doseganju njenih ciljev. Leta 2015 je digitalno agendo še dopolnila
strategija za enotni digitalni trg in njene posebne določbe na podlagi treh stebrov,
katerih cilj je bil zagotoviti pravično, odprto in varno digitalno okolje: (1) boljši dostop
potrošnikov in podjetij do digitalnega blaga in storitev po vsej Evropi, (2) ustvarjanje
ustreznih pogojev za razcvet digitalnih omrežij in storitev in (3) čim večje povečanje
potenciala za rast digitalnega gospodarstva.
Leta 2020 je bila sprejeta druga petletna digitalna strategija z naslovom Oblikovanje
digitalne prihodnosti Evrope. Osredotočala se je na tri glavne cilje: tehnologija, ki deluje
za ljudi, pravično in konkurenčno gospodarstvo ter odprta, demokratična in trajnostna
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družba. Leta 2021 ji je sledil desetletni program Digitalni kompas do leta 2030: evropska
pot v digitalno desetletje, v katerem so konkretno začrtane ambicije EU na digitalnem
področju za leto 2030.

DOSEŽKI

Prva Evropska digitalna agenda: 2010–2020
Prva evropska digitalna agenda za Evropo naj bi potrošnikom in podjetjem zagotovila
boljši dostop do digitalnega blaga in storitev po vsej Evropi, EU pa opremila
z naprednim sistemom uporabniških pravic ter poskrbela za varstvo potrošnikov in
podjetij, kar med drugim pomeni:
— nižje cene elektronskih komunikacij (Uredba (EU) št. 531/2012) in odpravo

stroškov gostovanja (14. junija 2017, Gostovanje kot doma);

— boljšo internetno povezljivost za vse s popolno osnovno širokopasovno pokritostjo,
predvsem zaradi razvoja mobilnih in satelitskih širokopasovnih povezav in
s tem gigabitne povezljivosti za vse glavne spodbujevalce socialno-ekonomskega
razvoja;

— boljše varstvo potrošnikov na področju telekomunikacij, kar je bilo zagotovljeno
s sprejetjem zakonodaje o varovanju zasebnosti (Direktiva 2009/136/ES) in
varstvu podatkov (Direktiva 95/46/ES), zakonodaja pa je bila še izboljšana z novim
regulativnim okvirom za varstvo podatkov (Uredba (EU) 2016/679 in Direktiva
(EU) 2016/680).

Da bi na ravni EU zagotovili ustrezne pogoje za razvoj digitalnih omrežij in storitev,
je Evropski parlament okrepil vlogo Organa evropskih regulatorjev za elektronske
komunikacije (BEREC), ki skrbi za sodelovanje med nacionalnimi regulatorji in
Komisijo, spodbuja dobre prakse in skupne pristope ter usklajuje predpise na enotnem
telekomunikacijskem trgu (Uredba (EU) 2018/1971).
Namen strategije je bil čim bolj povečati potencial digitalnega gospodarstva za rast, in
sicer s spodbujanjem digitalnih veščin in visoko zmogljivega računalništva, digitalizacijo
gospodarskih panog in storitev, razvojem umetne inteligence in posodobitvijo javnih
storitev. Sprejeta so bila nova pravila o geografskem blokiranju (Uredba (EU) 2018/302)
in prenosljivosti digitalnih storitev (Uredba (EU) 2017/1128), da bi potrošnikom
omogočili tudi dostop do storitev spletnih vsebin, kupljenih v eni državi članici EU, med
obiskom druge.
Poleg že omenjenih novih regulativnih okvirov o varstvu podatkov (Uredba
(EU) 2016/679 in Direktiva (EU) 2016/680) je EU sprejela številne ukrepe za lažji razvoj
podatkovno okretnega gospodarstva, kot so:
— uredba o prostem pretoku neosebnih podatkov (Uredba (EU) 2018/1807), ki

podjetjem in javnim upravam omogoča shranjevanje in obdelavo neosebnih
podatkov, kjer želijo;

— akt o kibernetski varnosti (Uredba (EU) 2019/881), s katerim se je okrepila vloga
Agencije EU za kibernetsko varnost (ENISA) in vzpostavil certifikacijski okvir za
kibernetsko varnost za izdelke in storitve;
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— direktiva o odprtih podatkih (Direktiva (EU) 2019/1024), ki določa skupna pravila
za evropski trg podatkov, ki jih hrani javni sektor.

Druga Evropska digitalna agenda: 2020–2030
Druga digitalna agenda se osredotoča na korenite spremembe, ki jih prinašajo digitalne
tehnologije, bistveno vlogo digitalnih storitev in trgov ter nove tehnološke in geopolitične
ambicije EU. Komisija je na podlagi dveh strateških sporočil, in sicer o oblikovanju
digitalne prihodnosti Evrope in digitalnem desetletju Evrope, določila posebne ukrepe,
ki jih bo sprejela za pomoč pri ustvarjanju varnih in zanesljivih digitalnih storitev in
trgov. V tem desetletju so prednostne naloge tudi razvoj kvantnega računalništva,
strategija blokovne verige in trgovinska politika, ki bo temeljila na blokovnih verigah,
zaupanja vredna umetna inteligenca, osredotočena na človeka, polprevodniki (evropski
akt o čipih), digitalna suverenost, kibernetska varnost, gigabitna povezljivost, 5G in
6G, evropski podatkovni prostor in infrastruktura ter določanje svetovnih tehnoloških
standardov. EU je 9. marca 2021 predlagala digitalni kompas (COM(2021)0118)
s štirimi digitalnimi cilji, ki jih bo treba doseči do leta 2030:
— znanja in spretnosti: vsaj 80 % vseh odraslih bi moralo imeti osnovna digitalna

znanja in spretnosti, v EU pa bi moralo biti zaposlenih 20 milijonov strokovnjakov
s področja IKT, na teh delovnih mestih pa bi se moralo zaposliti tudi več žensk;

— podjetja: 75 % podjetij bi moralo uporabljati storitve računalništva v oblaku,
velepodatke in umetno inteligenco; več kot 90 % malih in srednjih podjetij bi moralo
doseči vsaj osnovno raven digitalne intenzivnosti; število samorogov v EU bi se
moralo podvojiti;

— infrastruktura: vsa gospodinjstva v EU bi morala imeti gigabitno povezljivost,
vsa poseljena območja pa bi morala biti pokrita s tehnologijo 5G; Evropa
bi morala proizvesti 20 % svetovne proizvodnje najsodobnejših in trajnostnih
polprevodnikov; v EU bi bilo treba uvesti 10 000 podnebno nevtralnih izredno
varnih robnih vozlišč, Evropa pa bi morala imeti svoj prvi kvantni računalnik;

— javne storitve: vse najpomembnejše javne storitve bi morale biti na voljo na spletu;
vsi državljani bodo imeli dostop do svoje elektronske zdravstvene kartoteke, 80 %
državljanov pa bi moralo uporabljati rešitve elektronske identifikacije identitete.

Program za digitalno Evropo, novi program EU za financiranje digitalne tehnologije
s predvidenim skupnim proračunom v višini 7,5 milijarde evrov za obdobje
2021–2027, bo zagotovil strateško financiranje za podporo projektom na petih
področjih: superračunalništvo, umetna inteligenca, kibernetska varnost, napredna
digitalna znanja in spretnosti ter zagotavljanje široke uporabe digitalnih tehnologij
v gospodarstvu in družbi, tudi prek vozlišč za digitalne inovacije. Sklad bodo
dopolnjevali drugi programi EU, kot so Obzorje Evropa, instrument za povezovanje
Evrope za digitalno infrastrukturo, mehanizem za okrevanje in odpornost ter strukturni
skladi. V okviru gospodarskega okrevanja po pandemiji covida-19 morajo države
članice vsaj 20 % svojih sredstev za okrevanje nameniti projektom za digitalizacijo
njihovih gospodarstev in družbe (Uredba (EU) 2021/694).
Kot je navedeno v beli knjigi o umetni inteligenci, objavljeni februarja 2020, naj bi imela
umetna inteligenca ključno vlogo in mnogim sektorjem prinesla številne družbene in

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1561563110433&uri=CELEX:32019L1024
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_sl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_sl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_sl
https://digital-strategy.ec.europa.eu/sl/policies/blockchain-strategy
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1566769&t=d&l=sl
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/blog/how-european-chips-act-will-put-europe-back-tech-race_sl
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/blog/how-european-chips-act-will-put-europe-back-tech-race_sl
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-digital-compass-2030_en.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/sl/activities/digital-programme
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_sl
https://digital-strategy.ec.europa.eu/sl/activities/cef-digital
https://digital-strategy.ec.europa.eu/sl/activities/cef-digital
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_sl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0694&from=SL
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_sl.pdf


Kratki vodič po Evropski uniji - 2022 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/sl

gospodarske koristi. Evropski parlament je oktobra 2020 sprejel tri zakonodajne akte
o umetni inteligenci, ki zajemajo etiko, civilno odgovornost in intelektualno lastnino,
in Komisijo pozval, naj vzpostavi celovit evropski pravni okvir etičnih načel za razvoj,
uvedbo in uporabo umetne inteligence, robotike in sorodnih tehnologij, ki bo kos izzivom
prihodnosti. Evropska komisija je 21. aprila 2021 objavila predlog novega akta o umetni
inteligenci (COM(2021)0206), s katerim je v pravo EU vključila tehnološko nevtralno
opredelitev umetnointeligenčnih sistemov in sprejela drugačen sklop pravil, prilagojenih
glede na tveganja. Osnutek poročila o predlogu, ki sta ga skupaj pripravila Odbor
za notranji trg in varstvo potrošnikov (IMCO) ter Odbor za državljanske svoboščine,
pravosodje in notranje zadeve (LIBE), je bil objavljen 20. aprila 2022.
Drugi glavni steber nove evropske digitalne agende je souporaba podatkov. EU si
prizadeva za inovacije, ki temeljijo na podatkih, obenem pa želi ohraniti ravnovesje
med prostim pretokom podatkov ter ohranjanjem zasebnosti, zaščite, varnosti in etičnih
standardov. V ta namen preučuje načine, kako bi lahko z uporabo in izmenjavo
neosebnih podatkov razvili nove dobičkonosne tehnologije in poslovne modele. V zvezi
s tem je bila februarja 2020 skupaj z belo knjigo o umetni inteligenci objavljena evropska
strategija za podatke. Steber evropske strategije za podatke je akt o upravljanju
podatkov (Uredba (EU) 2022/868). Akt je bil v Uradnem listu EU objavljen 3. junija 2022,
veljati je začel 23. junija 2022 in se bo uporabljal od septembra 2023. Cilj akta
o upravljanju podatkov je povečati razpoložljivost podatkov in možnosti za njihovo
ponovno uporabno ter zaupanje v souporabo podatkov. Poleg tega je Komisija
23. februarja 2022 objavila predlog o harmoniziranih pravilih za pravičen dostop do
podatkov in njihovo uporabo (akt o podatkih), 26. januarja 2022 pa je predlagala
deklaracijo o digitalnih pravicah in načelih za digitalno desetletje, katere namen je
spodbujati digitalni prehod, v središču katerega je človek in ki temelji na evropskih
vrednotah. Podatki so bistven vir družbenega napredka na splošno, zlasti pa na
področjih gospodarske rasti, konkurenčnosti, inovacij in ustvarjanja delovnih mest.
Vzpostavitev evropskega podatkovnega prostora je ena od prednostnih nalog Komisije
za obdobje 2019–2025, in sicer na devetih področjih: zdravje, okolje, energetika,
kmetijstvo, mobilnost, finance, proizvodnja, javna uprava ter znanja in spretnosti.
EU bo v okviru svojega načrta NextGenerationEU omogočila evropski oblak, ki bo
temeljil na odprtem, preglednem in varnem digitalnem ekosistemu Gaia-X, v katerem
bo lahko v okolju zaupanja potekal prost pretok podatkov in storitev ter njihovo
zbiranje in izmenjava. Še en temelj digitalne strategije je oblikovanje varnejšega in
bolj odprtega digitalnega enotnega trga, ki bo ščitil temeljne pravice uporabnikov in
vzpostavil enake konkurenčne pogoje za podjetja. V okviru postopka soodločanja
je Komisija 15. decembra 2020 Parlamentu in Svetu predložila predlagani sveženj
akta o digitalnih storitvah. Sveženj zajema dve zakonodajni pobudi: akt o digitalnih
storitvah in akt o digitalnih trgih, katerih cilj je posodobiti pravila, ki urejajo digitalne
storitve v EU. Ko bosta začeli veljati, bo za digitalni enotni trg veljal usklajen sklop
novih pravil, ki se bodo uporabljala po vsej EU. Akt o digitalnih storitvah določa jasna
pravila glede odgovornosti ponudnikov posredniških storitev, zlasti spletnih platform,
kot so družbeni mediji in spletne tržnice. Za zelo velike spletne platforme bodo
veljale posebne obveznosti zaradi posebnih tveganj, ki jih predstavljajo pri razširjanju
nezakonitih in škodljivih vsebin. Akt o digitalnih trgih določa tudi pravila o dovoljenih
dejavnostih podjetij s statusom vratarja v EU. Uredba bo veljala za velika podjetja, ki
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zagotavljajo tako imenovane jedrne platformne storitve, pri katerih so nepoštene prakse
najpogostejše. To so spletne posredniške storitve, družbena omrežja, spletni iskalniki,
operacijski sistemi, storitve spletnega oglaševanja, računalništvo v oblaku in storitve
za izmenjavo videov, ki ustrezajo merilom, v skladu s katerimi jih je mogoče določiti
za vratarje.
Več zaupanja v spletno okolje je ključnega pomena za družbeni in gospodarski razvoj,
zato je to še ena od prednostnih nalog. Uredba o elektronski identifikaciji in storitvah
zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu (Uredba (EU) št. 910/2014)
je mejnik na poti k oblikovanju predvidljivega regulativnega okolja, ki državljanom,
podjetjem in javnim organom omogoča varno in nemoteno elektronsko interakcijo.
V okviru nove agende bo sveženj o digitalnih storitvah pregledan, da bi povečali
njegovo učinkovitost ter razširili in spodbudili njegovo uporabo tudi v zasebnem
sektorju.
EU želi doseči dosledno ureditev na celotnem enotnem trgu, obenem pa veliko
vlaga v izobraževanje državljanov o uporabi digitalnih tehnologij. Akcijski načrt
za digitalno izobraževanje (2021–2027) je prenovljena politična pobuda EU,
s katero želi podpreti trajnostno in učinkovito prilagajanju sistemov izobraževanja in
usposabljanja držav članic EU digitalni dobi. Da bi to dosegli, sta v akcijske načrtu
določeni dve prednostni področji: spodbujanje razvoja visokozmogljivega digitalnega
izobraževalnega ekosistema ter izboljšanje digitalnih spretnosti in kompetenc za
digitalno preobrazbo.
Komisija je v sporočilu (COM(2020)0784) iz decembra 2020 predstavila akcijski načrt
za podporo okrevanju in preoblikovanju evropskega medijskega in avdiovizualnega
sektorja ter obravnavala dolgotrajna vprašanja, kot je razdrobljenost trga. V akcijskem
načrtu je poudarila tudi, da morajo EU in države članice povečati nacionalno podporo
za sredstva, ki so na voljo v okviru odobrenih nacionalnih načrtov za okrevanje. Omenja
tudi moteč vpliv svetovnih spletnih platform na medijski sektor in potrebo po obravnavi
njihove prevlade na trgih podatkov in oglaševanja.
Akcijski načrt za evropsko demokracijo je tesno povezan z akcijskim načrtom za medije
in avdiovizualno področje, katerega cilj je temu sektorju pomagati pri okrevanju in
čim boljšem izkoriščanju digitalne preobrazbe. Akcijski načrt za evropsko demokracijo
obravnava tudi vse slabše razmere na področju medijske svobode, saj se v več državah
članicah povečuje število groženj novinarjem, tako na spletu kot zunaj njega. Indeks
digitalnega gospodarstva in družbe je sklop kazalnikov za spremljanje digitalnega
napredka držav EU pri uresničevanju enotnega evropskega digitalnega trga. Države
članice lahko na podlagi vsakoletnega indeksa ugotovijo, na katerih področjih je
potrebno prednostno ukrepanje. Novi kazalniki so bili prilagojeni tako, da vključujejo
mehanizem za okrevanje in odpornost ter digitalni kompas.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Parlament se zavzema za stabilne in napredne resolucije na področju digitalnih politik
in je zelo dejaven pri sprejemanju zakonodajnih aktov na tem področju. Poleg tega
ves čas opozarja na vprašanja z digitalnega področja s samoiniciativnimi poročili,
pisnimi in ustnimi vprašanji Komisiji, študijami, predstavitvami, mnenji in resolucijami
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ter s pozivi k bolj usklajenim nacionalnim prizadevanjem za razvoj vseevropskih storitev
in k podpori EU za področje raziskav in razvoja digitalnega tehnologije.
Parlament ta jamstva sistematično utrjuje z zakonodajo. Ima vodilno vlogo pri
odpravljanju ovir na digitalnem enotnem trgu in pri posodabljanju politik EU, da
bodo prilagojena sodobnim digitalno in podatkovno vodenim proizvodom in storitvam,
da bi povečali digitalizacijo v evropskih storitvenih sektorjih, s tem pa pripomogli
k zaposlitvenim priložnostim. Prav tako želi okrepiti čezmejno poslovanje, harmonizirati
pravila o digitalnih pogodbah in zagotoviti cenovno dostopne storitve čezmejne
dostave paketov ter podpira prosti pretok neosebnih podatkov in izvajanje preprostejših
postopkov za prijavo DDV. Parlament se osredotoča zlasti na zagotavljanje digitalne
zasebnosti državljanov EU ter ohranjanje in prilagajanje visoke ravni varstva
potrošnikov.
V svoji resoluciji z dne 12. marca 2019 je Komisijo pozval, naj „oceni, ali je treba
področje uporabe direktive o varnosti omrežij in informacijskih sistemov dodatno
razširiti na druge kritične sektorje in storitve, ki niso zajeti v posebni zakonodaji za
sektor“ ter se odzove na vse večje grožnje, ki jih prinaša digitalizacija. Ta prizadevanja
bi bilo treba dopolniti z okrepljeno skupno politiko kibernetske varnosti, ki bi vključevala
skupno evropsko platformo in okrepljeno vlogo agencije ENISA. Direktiva o ukrepih
za visoko skupno raven kibernetske varnosti v Uniji bo nadomestila prejšnjo (Direktivo
(EU) 2016/1148), saj bo več subjektov in sektorjev dejansko obvezala, da sprejmejo
ukrepe za povečanje ravni kibernetske varnosti v Evropi. V Parlamentu je zadevo
obravnaval Odbor za industrijo, raziskave in energetiko, ki je 28. oktobra 2021 sprejel
poročilo. Sozakonodajalca sta politični dogovor glede predloga dosegla 13. maja 2022.
Ta dogovor morata nato sprejeti Parlament in Svet.
Končno glasovanje o aktu o digitalnih storitvah in aktu o digitalnih trgih je potekalo na
plenarnem zasedanju 5. julija 2022. Akt o digitalnih trgih je bil sprejet 18. julija 2022,
potem ko je Svet odobril stališče Parlamenta. Ko bosta zakonodajni akt podpisala
predsednica Evropskega parlamenta in predsednik Sveta, bo objavljen v Uradnem listu
Evropske unije in začel veljati šest mesecev pozneje. Svet naj bi stališče Parlamenta
o aktu o digitalnih storitvah odobril septembra 2022. Delo Parlamenta na področju
digitalne preobrazbe stalno podpira tematski sektor za gospodarsko in znanstveno
politiko ter kakovost življenja z vrsto študij in delavnic[1] s poudarkom na obstoječih
izzivih in priložnostih. Študija[2], ki je bila pomembna za predlog akta o digitalnih
storitvah in predlog akta o digitalnih trgih, se je osredotočila na učinke ciljnega
oglaševanja na potrošnike in oglaševalski trg. K nadaljnjim akademskim in tržnim
spoznanjem je pripomogla delavnica[3] o posledicah in pomanjkljivostih predlogov
v njihovi sedanji obliki ter predstavitev s Frances Haugen, nekdanjo uslužbenko pri

[1]Blandin, L., E-commerce rules, fit for the digital age (Pravila digitalnega trga, primerna na digitalno dobo), publikacija, ki jo
je za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov pripravil tematski sektor za gospodarsko in znanstveno politiko ter kakovost
življenja, Evropski parlament, Luxembourg, 2020.
[2]Fourberg, N. in drugi, Online advertising: the impact of targeted advertising on advertisers, market access and consumer
choice (Spletno oglaševanje: učinek ciljnega trženja na oglaševalce, dostop do trga in potrošniško izbiro), publikacija, ki jo je
za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov pripravil tematski sektor za gospodarsko in znanstveno politiko ter kakovost
življenja, Evropski parlament, Luxembourg, 2021.
[3]Wiewiorra, L in Godlovitch, I, The Digital Services Act and the Digital Markets Act – a forward-looking and consumer-centred
perspective (Akt o digitalnih storitvah in akt o digitalnih trgih – v prihodnost in potrošnike usmerjena perspektiva), publikacija, ki
jo je za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov pripravil tematski sektor za gospodarsko in znanstveno politiko ter kakovost
življenja, Evropski parlament, Luxembourg, 2021.
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Facebooku, ki je pojasnila nekatere nepoštene prakse velikih tehnoloških podjetij.
Tematski sektor Parlamenta za gospodarsko in znanstveno politiko ter kakovost
življenja je februarja 2022 objavil študijo[4] o učinku vplivnežev na oglaševanje in
varstvo potrošnikov na enotnem trgu, v kateri je preučil, v kolikšni meri so vplivneži
odgovorni za širjenje zavajajočih informacij in promocijo nevarnih proizvodov. V še
eni naročeni študiji bo pojasnjeno, kako bi se lahko nove tehnologije uporabljale za
izboljšanje varnosti proizvodov in s tem povečanje varstva potrošnikov. Ugotovitve iz te
študije bodo verjetno vplivale na prihodnjo zakonodajo o tem vprašanju v drugi polovici
zakonodajnega obdobja.
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov in Odbor za državljanske svoboščine,
pravosodje in notranje zadeve sta marca 2022 organizirala skupno javno predstavitev,
ki se je osredotočala na umetno inteligenco. Cilj predstavitve je bila obravnava glavnih
vprašanj v zvezi s predlogom Komisije za akt o umetni inteligenci (COM(2021)0206).

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[4]Michaelsen, F., Collini, L. in drugi, The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single Market
(Učinek vplivnežev na oglaševanje in varstvo potrošnikov na enotnem trgu), publikacija, ki jo je za Odbor za notranji trg in
varstvo potrošnikov pripravil tematski sektor za gospodarsko in znanstveno politiko ter kakovost življenja, Evropski parlament,
Luxembourg, 2022.
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