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RENDIKONT SOMMARJU 

Grupp ta' ħidma dwar it-Trasformazzjoni diġitali, ippresedut minn Riina Sikkut, Parlamenti nazzjonali 

(l-Estonja) 

Il-Ġimgħa 17 ta' Diċembru 2021, 11.00 – 13.00 

1. Ftuħ mill-President 

Din kienet it-tieni laqgħa tal-Grupp ta' ħidma dwar il-Trasformazzjoni diġitali. Il-laqgħa saret f'format 

online. Il-President, Riina Sikkut, tat merħba lill-membri flimkien ma' Elina Valtonen (parlamenti 

nazzjonali/il-Finlandja), li se tkun il-President mis-sena li jmiss. B'riferiment għar-rendikont sommarju tal-

aħħar laqgħa, il-President Sikkut enfasizzat li l-grupp diġà kien identifika numru ta' suġġetti ewlenin 

rilevanti għall-mod Ewropew tat-trasformazzjoni diġitali bl-objettiv li tinbena soċjetà diġitali etika, sikura 

u trasparenti, ibbażata fuq approċċ iċċentrat fuq il-bniedem. Issottolinjat il-bżonn li jinkisbu riżultati 

tanġibbli u stiednet lill-grupp jadotta approċċ ambizzjuż. Il-President Sikkut informat li, minħabba l-

posponiment tat-tielet sessjoni tal-Panel 1, ir-rakkomandazzjonijiet tal-Panel kienu għadhom mhux 

disponibbli, iżda li ċ-ċittadini se jirrapportaw dwar id-diskussjonijiet tagħhom u li l-kontribut mill-

Pjattaforma huwa disponibbli. Minħabba l-kwantità mdaqqsa tal-ideat u s-suġġett vast, il-President Sikkut 

issuġġeriet li għalissa tagħti struttura lid-diskussjonijiet abbażi ta' tliet pilastri: "ħarsien tas-soċjetà 

tagħna", "responsabbilizzazzjoni tal-persuni" u "tisħiħ tal-ekonomija" u li f'din il-laqgħa l-enfasi tkun fuq l-

ewwel pilastru. Dan ikun ikopri s-sovranità diġitali u l-etika; it-theddid ċibernetiku u l-protezzjoni tad-data; 

id-drittijiet tal-bniedem u l-inklużjoni; it-tniġġis, is-sostenibbiltà u d-durabbiltà. Il-President Sikkut 

irreferiet ukoll għall-kontributi mill-miktub li waslu u stiednet lill-membri jużaw il-grupp ta' ħidma u l-

Plenarja tal-Konferenza stess biex iressqu bil-fomm ideat biex dawn ikunu jistgħu jintużaw fil-proċess. 

2. Rapport taċ-ċittadini mill-Panel 1 taċ-Ċittadini Ewropej dwar is-sitwazzjoni attwali tad-

diskussjonijiet tagħhom  

Rappreżentant tal-Panel 1 irrapporta dwar id-diskussjonijiet li saru s'issa u ssottolinja numru ta' suġġetti 

ewlenin li tqajmu. Fosthom hemm il-prevenzjoni tal-possibbiltà tat-trasferiment tal-metodi aġevolati ta' 

ħidma ("smart working") barra mill-UE u r-regolamentazzjoni ta' forom ġodda ta' ħidma li jirriżultaw mid-

diġitalizzazzjoni. Ġie enfasizzat il-bżonn li jiġu indirizzati r-riperkussjonijiet fuq l-ambjent tat-teknoloġiji l-

ġodda u t-tniġġis diġitali. L-edukazzjoni kienet prijorità oħra, b'mod partikolari biex iż-żgħażagħ jingħataw 

l-għajnuna biex jinnavigaw fid-dinja diġitali. Fid-diskussjoni daħlu wkoll ċittadini oħrajn, li enfasizzaw il-

bżonn ta' approċċ iċċentrat fuq il-bniedem, bil-litteriżmu diġitali għal kulħadd. Issemma wkoll il-bżonn tal-

infrastrutturi diġitali, pereżempju f'dak li għandu x'jaqsam mal-istazzjonijiet tal-iċċarġjar tal-vetturi 

elettriċi. Fil-Panel ġew diskussi kwistjonijiet relatati mas-saħħa diġitali, maċ-ċibersigurtà, mal-protezzjoni 

tad-data u mas-sovranità tal-UE (pereżempju s-semikondutturi). 
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Rappreżentant nazzjonali taċ-ċittadini rrapporta dwar diskussjonijiet fil-Panels Irlandiżi, li tennew fil-biċċa 

l-kbira l-punti mqajma fil-Panel Ewropew. Is-suġġetti mqajma f'dawk id-diskussjonijiet kienu relatati mal-

appoġġ għall-kooperazzjoni tas-settur pubbliku u dak privat, l-indirizzar tad-diżinformazzjoni u r-rwol 

b'saħħtu tal-UE b'enfasi fuq ir-riperkussjonijiet tad-diġitalizzazzjoni fuq l-ambjent. Ideat bħaż-żieda taċ-

ċertifikat tat-tilqim fil-karti tal-assigurazzjoni tas-saħħa, l-installazzjoni tal-5G u tal-konnessjoni bil-banda 

wiesgħa, is-sovranità u l-awtonomija diġitali, iċ-ċibersigurtà u l-ġlieda kontra l-kriminalità ċibernetika, ir-

reżiljenza u s-sikurezza tad-data ssemmew bħala oqsma ta' kooperazzjoni għall-UE. 

3. Diskussjoni dwar it-Tielet Rapport Interim mill-Pjattaforma Diġitali Multilingwi 

Fuq dan il-punt l-ewwel li ngħataw il-kelma kienu r-rappreżentanti taċ-ċittadini, u wara l-membri kollha 

ngħataw il-kelma f'ordni alfabetiku.  

Iċ-ċittadini saħqu fuq il-bżonn ta' approċċ inklużiv għad-diġitalizzazzjoni, biex ħadd ma jitħalla lura. Dan 

l-aspett tqis prijoritarju kemm f'termini ta' ċerti gruppi tal-popolazzjoni, ngħidu aħna l-anzjani, iżda wkoll 

bejn iż-żoni urbani u dawk rurali jew fir-rigward tar-reġjuni mbiegħda. Fost l-ideat li tressqu f'dan ir-

rigward hemm speċi ta' "servizz diġitali" biex jagħti appoġġ. Iċ-ċittadini talbu wkoll li jkun hemm approċċ 

semplifikat għall-protezzjoni tad-data (bl-eliminazzjoni ta' avviżi twal dwar l-użu tal-cookies) u saħqu fuq 

l-importanza tal-edukazzjoni, u enfasizzaw il-bżonn ta' sensibilizzazzjoni tal-konsumaturi dwar ir-riskji tad-

dinja ċibernetika. Ġie enfasizzat ukoll li fil-Panel kien għadu meħtieġ għarfien akbar dwar dak li diġà huwa 

stabbilit jew fil-fażi ta' preparazzjoni fil-livell Ewropew.  

Fid-diskussjonijiet li segwew, il-membri tal-grupp ta' ħidma semmew firxa sħiħa ta' kwistjonijiet, ħafna 

minnhom saħħew u tennew il-punti li qajmu ċ-ċittadini. Diversi membri saħqu fuq l-importanza li l-ideat 

u l-opinjonijiet taċ-ċittadini jinstemgħu u l-bżonn li l-ideat jintrabtu mal-informazzjoni dwar ir-

regolamentazzjoni fis-seħħ u imminenti fil-livell tal-UE. 

Ġiet enfasizzata l-importanza tas-sovranità diġitali tal-UE u tal-evitar tar-riskji għad-demokrazija li 

jirriżultaw mid-diġitalizzazzjoni, pereżempju minħabba l-miżinformazzjoni, kif anki l-bżonn li jiġi żgurat li l-

valuri u l-prinċipji demokratiċi Ewropej jitkomplew u jitħarsu fl-era diġitali. Tressqet l-idea ta' pjattaforma 

medjatika ġdida li tkun tiżgura li l-kontenut medjatiku ta' kwalità jkun disponibbli b'mod mifrux. 

Ir-riċerka u l-innovazzjoni tqiesu bħala element importanti, pereżempju fir-rigward tal-intelliġenza 

artifiċjali, tat-teknoloġiji mikro u nano, tal-materjali l-ġodda jew tat-teknoloġiji bijoloġiċi.  

Għal dak li għandu x'jaqsam mad-dimensjoni globali, ċerti membri talbu li jkun hemm preżenza 

ġeopolitika tal-UE fid-dinja diġitali u biex l-UE tkun entità li tistabbilixxi l-istandards fuq livell globali. 

Issemma wkoll il-bżonn li jiġi żgurat li d-drittijiet tal-bniedem jiġu rispettati fil-katini tal-provvista tal-

konsumaturi.  

Suġġett rikorrenti fl-interventi kien il-bżonn tal-edukazzjoni u tal-promozzjoni tal-ħiliet diġitali, sew biex 

tkun garantita d-disponibbiltà ta' persunal, imprendituri u edukaturi kkwalifikati, sew biex jiżdied l-

għarfien tar-riskju fost iċ-ċittadini, ngħidu aħna biex jiġu indirizzati l-aħbarijiet foloz u s-sigurtà tad-data. 

L-edukazzjoni ssemmiet bħala kwistjoni għall-iskejjel, iżda wkoll fil-kuntest tat-tagħlim tul il-ħajja. 

Kienu ħafna li qiesu l-bżonn ta' infrastrutturi diġitali sodi bħala punt kruċjali, inkluż l-aċċess għall-

konnessjonijiet tal-internet b'veloċità għolja fiż-żoni rurali u mbiegħda u li tiġi garantita l-manutenzjoni 
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tal-awtostradi tad-data li jikkollegaw lir-reġjuni ultraperiferiċi. Dan ġie identifikat ukoll bħala element 

importanti għall-kompetittività tal-SMEs u biex jiġi indirizzat id-distakk diġitali. 

Ħafna membri saħqu fuq il-bżonn ta' "diġitalizzazzjoni inklużiva", li ma tħalli lil ħadd lura, u tevita distakk 

diġitali kif ukoll tikkonċentra fuq il-lat uman. It-teknoloġija tal-lingwaġġ u qafas tal-UE biex jindirizza l-

esklużjoni lingwistika ssemmew bħala strument biex jgħin fil-promozzjoni tal-aċċess għat-teknoloġija anki 

fi swieq iżgħar u biex l-informazzjoni ssir aktar aċċessibbli fl-Ewropa kollha. Reġa' ssemma wkoll il-bżonn 

li jiġu mħarsa l-ħaddiema u d-drittijiet soċjali fl-ambjent tax-xogħol diġitali f'evoluzzjoni.  

Issemmew is-sostenibbiltà u l-indirizzar tat-tniġġis diġitali kif ukoll l-impronta diġitali tal-karbonju.  

Il-membri semmew ukoll l-aċċess għad-data u suq uniku diġitali, b'riferiment għall-bżonn li l-SMEs 

ikollhom aċċess ġust u ndaqs għad-data, inkluż moviment transfruntier bla ħlas tad-data u l-

interoperabbiltà, abbażi ta' prinċipji u standards komuni. Saru suġġerimenti biex jintwerew il-vantaġġi tad-

diġitalizzazzjoni permezz ta' każijiet ta' użu fil-prattika, bħall-identifikazzjoni elettronika. Issemma l-

prinċipju "diġitali l-ewwel", kif ukoll l-importanza tad-data miftuħa. 

Ċerti membri ġibdu l-attenzjoni għar-riskji tad-diġitalizzazzjoni, b'hekk il-leġiżlazzjoni fil-livell tal-UE 

għandha tipproteġi l-privatezza u d-drittijiet diġitali b'mod effikaċi. Għal dak li għandu x'jaqsam mal-

intelliġenza artifiċjali, ġie sottolinjat il-bżonn li l-bniedem għandu dejjem ikollu l-aħħar deċiżjoni. Kien 

hemm min wissa kontra r-rikonoxximent bijometriku fil-postijiet pubbliċi jew privati, għajr meta 

assolutament neċessarju. F'dan il-kuntest, membru wieħed deherlu wkoll neċessarju li jiġu ffissati limiti u 

jiġi żgurat l-obbligu ta' rendikont għall-użu tal-ispyware min-naħa tal-awtoritajiet pubbliċi li jistgħu jheddu 

d-demokrazija Ewropea, u jiġi żgurat li fl-Ewropa jkun hemm post għar-rifuġjati/eżiljati ċibernetiċi. 

Is-Sa Valtonen laqgħet pożittivament il-fatt li diġà tqajmu bosta punti importanti u informat li x-xogħol se 

jkompli f'Jannar abbażi tat-tliet pilastri identifikati.  

4. Għeluq mill-President 

Il-President Sikkut għalqet il-laqgħa billi laqgħet b'sodisfazzjon id-diversi perspettivi li taw il-membri. 

Saħqet fuq il-bżonn ta' regoli ċari fuq livell tal-UE biex jiġi żgurat li d-drittijiet taċ-ċittadini jiġu mħarsa u li 

jipprevali l-approċċ iċċentrat fuq il-bniedem. Komponent importanti ieħor imbagħad huwa d-disponibbiltà 

ta' infrastrutturi sikuri biex jiġi garantit li kulħadd ikollu aċċess għall-informazzjoni u għas-servizzi diġitali. 

Il-volum tal-informazzjoni u tad-data disponibbli jitlob regoli ċari rigward id-data u l-protezzjoni tal-

privatezza. Il-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni billi tiġi fornuta informazzjoni affidabbli u vverifikata bil-

fatti qed ikollha dejjem aktar importanza. Biex kulħadd ikun jista' jibbenefika mid-dinja diġitali, hemm 

bżonn li jiġi evitat id-distakk diġitali u jiġu żgurati l-edukazzjoni u l-ħiliet li jippermettu l-parteċipazzjoni ta' 

kulħadd, anki bis-saħħa tat-teknoloġija tal-lingwaġġ. Kemm fuq il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi kif ukoll 

matul il-laqgħa tal-grupp ta' ħidma, ġew deskritti d-diversi modi biex ikun hemm parteċipazzjoni, jiġu 

kondiviżi l-opinjonijiet u ċ-ċittadini, l-uffiċjali u s-setturi joqorbu lejn xulxin bis-saħħa ta' fora, pjattaformi 

u portali. U fl-aħħar, biex is-soċjetà tagħna tiġi mħarsa, għandna bżonn is-sovranità diġitali tal-UE. 

F'termini ta' proċess, il-President ħeġġet lis-Segretarjat Komuni jagħti liċ-ċittadini fil-Panels l-informazzjoni 

dwar ir-regolamentazzjoni fis-seħħ u ppjanata fil-livell tal-UE. Ħabbret ukoll li r-rendikont sommarju u l-

aġenda għal-laqgħa se jkunu disponibbli b'mod aktar puntwali. Il-laqgħa li jmiss se ssir f'Jannar. 

ANNESS: Lista tal-membri tal-Grupp ta' ħidma dwar it-Trasformazzjoni diġitali  
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ANNESS: Lista tal-membri tal-Grupp ta' ħidma dwar it-Trasformazzjoni diġitali  

President

:  
Riina SIKKUT (Elina VALTONEN mill-1.1.2022) (Parlamenti nazzjonali) 

Titolu Isem Kunjom Komponent 

is-Sur  Thomas BYRNE Kunsill 

is-Sa Dita CHARANZOVÁ Parlament Ewropew 

is-Sa Josianne CUTAJAR Parlament Ewropew 

is-Sa  Claudia DÖRR-VOSS Kunsill 

is-Sa  Jelena  DRENJANIN Kumitat tar-Reġjuni 

is-Sa Yordanka   FANDAKOVA Rappreżentant lokali/reġjonali 

is-Sur Vasco FERNANDES  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sur Radosław  FOGIEL Parlamenti nazzjonali 

is-Sa Antje  GERSTEIN  Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

is-Sa Marietta  GIANNAKOU Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Antonio GIARDINA  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sa Markéta GREGOROVÁ Parlament Ewropew 

is-Sur Filip HOFMAN  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sa Eva Maria  HOLZLEITNER Parlamenti nazzjonali 

is-Sa Assita KANKO Parlament Ewropew 

is-Sur Othmar KARAS Parlament Ewropew 

is-Sa Miapetra KUMPULA-NATRI Parlament Ewropew 

is-Sa Constance  LE GRIP Parlamenti nazzjonali 

is-Sa Eva-Maria LIIMETS Kunsill 

is-Sur Morten LØKKEGAARD Parlament Ewropew 

is-Sa Gisele Marguerite MAGNERY  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sa Jánosné MASEVSZKI  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sa Eva MAYDELL Parlament Ewropew 

is-Sur Paulo  MONIZ Parlamenti nazzjonali 

is-Sa Noelle O'CONNELL 
Panels taċ-Ċittadini 

Nazzjonali/avvenimenti 

is-Sa  Sirpa PAATERO Kunsill 

is-Sur Stefano  PALMIERI  Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

is-Sur Chrisis  PANTELIDES Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Alessandro PANZA Parlament Ewropew 

is-Sa Gergana PASSY 
Panels taċ-Ċittadini 

Nazzjonali/avvenimenti 

is-Sa Sandra PEREIRA Parlament Ewropew 

is-Sur  Iulian-Vasile POPESCU Kunsill 

is-Sur Carles 
PUIGDEMONT I 
CASAMAJÓ 

Parlament Ewropew 

is-Sa Lucia  PUTTRICH Parlamenti nazzjonali 
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is-Sa Jessika  ROSWALL Parlamenti nazzjonali 

is-Sur  Lukas  SAVICKAS Parlamenti nazzjonali 

il-Prof.ssa Paola SEVERINO 
Panels taċ-Ċittadini 

Nazzjonali/avvenimenti 

is-Sa Riina SIKKUT Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Radosław SIKORSKI Parlament Ewropew 

is-Sa Vita Anda  TĒRAUDA Parlamenti nazzjonali 

is-Sur  Jean-Louis THILL Kunsill 

is-Sa Rocío TOVIO DIAZ  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sa Elina  VALTONEN Parlamenti nazzjonali 

is-Sa Mirja VEHKAPERÄ  Kumitat tar-Reġjuni 

is-Sa Margrethe VESTAGER Kummissjoni Ewropea 

is-Sa Véronique WILLEMS Sħab soċjali 

 


