Resolucija DZ RS – predlog 9.9.2019

SLOVENIJA – NOSILKA DIGITALNE PREOBRAZBE

Državni zbor Republike Slovenije:
- ob upoštevanju Evropske digitalne agende ter Strateške agende EU za
obdobje 2019 do 2024, ki postavlja v ospredje razvoj evropske gospodarske
osnove kot modela za prihodnost,
- ob upoštevanju Resolucije Evropskega parlamenta z dne 3. oktobra 2018 o
tehnologijah distribuirane knjige transakcij in blokovne verige: vzpostavljanje
zaupanja z opuščanjem posrednikov (2017/2772 (RSP)),
- ob upoštevanju strategije Digitalna Slovenija 2020, Načrta razvoja
širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 in Dodatka k Načrtu
razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020,
- ob zavedanju, da tako države, kot tudi večja podjetja danes po vsem svetu
raziskujejo možnosti implementacije blockchain tehnologije in doseganja
dovršene digitalizacije z vpeljavo sodobnih rešitev,
A. ker lahko uvedba tehnologije veriženja podatkovnih blokov (t.i. blockchain
tehnologija) prispeva tehnološke izboljšave ter posledično bistveno optimizacijo
poslovanja ter javnega upravljanja;
B. ker uvedba blockchain tehnologije pomeni krepitev vloge in moči državljanov,
ki imajo ključen nadzor nad lastnimi podatki in tem, kdo do njih dostopa;
C. ker lahko blockchain tehnologija neposredno izboljša učinkovitost v ključnih
ekonomskih sektorjih in pri javnih storitvah ter zagotovi pregledno in optimalno
izvajanje javnih naročil;
D. ker so možnosti uporabe blockchain tehnologije praktično neomejene in
omogočajo hitrejši in bolj tajnostno naravnan razvoj v gospodarstvu, kmetijstvu,
zdravstvu, financah, infrastrukturi in številnih drugih sferah;
E. ker bodo ustrezni ukrepi na zakonodajnem področju zmanjšali odtekanje
visokotehnološkega znanja in kapitala v tujino ter pritegnili tuje investicije v
Slovenijo, kar bo pozitivno vplivalo tako na ustvarjanje kvalitetnih novih delovnih
mest kot večje prilive v državni proračun;
F. ker dejstvo, da se blockchain tehnologija še vedno razvija, daje državam
možnost, da soustvarjajo njen razvoj ter oblikujejo nove sistemske pristope;
1. pozdravlja krepitev zavedanja o pomenu aktivnega sooblikovanja procesa
digitalizacije kot strateškega prebojnega momenta za Slovenijo,
2. poudarja pomen proaktivnosti slovenske politike in zainteresirane javnosti pri
promociji načela tehnološke nevtralnosti, povečevanju digitalne ter finančne
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pismenosti državljanove in pri oblikovanju smernic
izobraževanje in varovanje potrošnika ter investitorja,

za

osveščanje,

3. prepoznava nujnost razvoja ustreznega in varnega okolja za inovacije in
podjetništvo v povezavi s tehnologijo blockchain, na podlagi katerega bodo
lahko deležniki delovali in poslovali na temeljih zaupanja, preglednosti,
odgovornosti, konkurenčnosti in inovativnosti,
4. izraža zaskrbljenost nad odhodom v tujino uspešnih kripto podjetij, ki so bila
ustanovljena s slovenskim znanjem in zato poziva Vlado RS, da v sodelovanju z
reprezentativnimi organizacijami iz blockchain industrije najde pravo ravnovesje
med regulacijo in samoregulacijo ter oblikuje prožen sistem pravnih pravil s
poudarkom na pravni predvidljivosti in varnosti vseh deležnikov,
5. predlaga vladi, da razmisli o ustanovitvi ministrstva za digitalizacijo, ki bo
nosilec blockchain strategije in digitalne preobrazbe kot osrednjega koncepta
inovativne digitalne Slovenije,
6. verjame, da lahko Slovenija postane pomembna nosilka digitalne preobrazbe
v Evropski uniji in sicer tako, da sprejme normativne, ekonomske in
administrativne ukrepe za čim hitrejši in čim bolj učinkovit razvoj blockchain
tehnologije.
7. predlaga vladi, da na osnovi Digitalne agende EU in Strateške agende EU za
obdobje 2019 – 2024 in te resolucije DZ RS vključi digitalizacijo med nabor
prednostnih nalog Predsedovanja RS Svetu EU v letu 2021,
8. poziva Vlado RS, da v program razvoja RS vključi enotno digitalno identiteto
in poenoten osebni dokument (osebna izkaznica, vozniško dovoljenje,
zdravstvena kartica, elektronski certifikat za dostop do državnega oblaka in
storitev e-države po vzoru eID).

