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Panel 1 sessjoni 3 - 2 

Panel 1 taċ-Ċittadini Ewropej: “Ekonomija aktar b’saħħitha, ġustizzja soċjali u impjiegi / Edukazzjoni, kultura, żgħażagħ u sport / Trasformazzjoni diġitali” 

Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa 

Rapport 

Panel 1 taċ-Ċittadini Ewropej: “Ekonomija aktar b’saħħitha, 
ġustizzja soċjali u impjiegi / Edukazzjoni, kultura, żgħażagħ u sport / 
Trasformazzjoni diġitali” 

Sessjoni 3: 25–27 ta’ Frar 2022, Dublin, l-Irlanda 

Il-Panels taċ-Ċittadini Ewropej huma organizzati mill-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-UE u l-
Kummissjoni Ewropea, fil-kuntest tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. 

Dan id-dokument1 tħejja mill-grupp ta’ deliberazzjoni, magħmul mill-Bord Daniż tat-Teknoloġija, 
minn IfoK, minn Missions Publiques, minn Deliberativa, u minn Kantar Public, responsabbli għat-
tfassil u l-implimentazzjoni tal-Panels. Panel 1 taċ-Ċittadini Ewropej: “Ekonomija aktar b’saħħitha, 
ġustizzja soċjali u impjiegi / Edukazzjoni, kultura, żgħażagħ u sport / Trasformazzjoni diġitali” 
Sessjoni 3 tmexxiet minn ifok u b’mod konġunt minn Missions Publiques. 

Werrej 

1. Sommarju tas-Sessjoni 3 

2. Kuntest tas-Sessjoni 3 fil-proċess tal-Panel taċ-Ċittadini Ewropej 

3. Riżultat ewlieni tas-sessjoni: Rakkomandazzjonijiet adottati mill-Panel  

 

ANNESS I: Kif ġew prodotti r-rakkomandazzjonijiet? 

ANNESS II: Kontributi tal-esperti / tal-verifikaturi tal-fatti li jappoġġaw il-proċess tal-verifika 

tal-fatti 

Anness III: Rakkomandazzjonijiet oħra li tqiesu mill-panel u li ma ġewx adottati 

Anness IV: Orjentazzjonijiet raggruppati 

 

1. Sommarju tas-Sessjoni 3 

Bejn il-25 u s-27 ta’ Frar 2022, 180 ċittadin Ewropew magħżula b’mod aleatorju ta’ etajiet differenti, 

minn oriġini diversi, u li ġejjin mill-Unjoni Ewropea kollha, iltaqgħu għat-tielet darba biex jiddiskutu t-

temi ta’ “Ekonomija aktar b’saħħitha, ġustizzja soċjali u impjiegi / Edukazzjoni, kultura, żgħażagħ u 

sport / Trasformazzjoni diġitali”, filwaqt li komplew bid-deliberazzjonijiet li saru matul is-Sessjonijiet 1 

u 2.  Għal din is-sessjoni finali, il-parteċipanti fil-Panel 1 ġew ospitati fil-Kastell ta’ Dublin mill-Istitut 

tal-Affarijiet Internazzjonali u Ewropej (IIEA), bil-possibbiltà li jipparteċipaw online. Bl-użu tal-

orjentazzjonijiet li żviluppaw matul is-Sessjoni 2 bħala l-bażi tal-ħidma tagħhom, iċ-ċittadini fasslu u 

approvaw 48 rakkomandazzjoni finali, li se jiġu ppreżentati u diskussi fil-Plenarja tal-Konferenza. Mill-

180, 15-il parteċipant attendew u intervenew b’mod remot.   

Id-diskussjonijiet u l-ħidma kollettiva saru fi tliet formati: 

                                                
1Dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà: dan ir-rapport huwa r-responsabbiltà unika tal-awturi u ma jirriflettix il-fehmiet 
tal-istituzzjonijiet tal-UE. 
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● Fis-sottogruppi. Kull wieħed mill-15-il sottogrupp kien magħmul minn bejn għaxar sa tlettax-

il ċittadin. F’kull sottogrupp ġew mitkellma bejn erba’ sa ħames lingwi, billi kull ċittadin seta’ 

jitkellem b’ilsien twelidu jew b’lingwa li biha ħassewhom komdi. Kull sottogrupp kellu 

faċilitatur professjonali dedikat mill-grupp ta’ deliberazzjoni jew minn fornituri esterni oħra 

tas-servizzi. Biex jappoġġa l-ħidma tal-faċilitaturi, l-Istitut tal-Affarijiet Internazzjonali u 

Ewropej (IIEA) ipprovda assistent wieħed għal kull sottogrupp. 

● Fil-plenarja, bil-parteċipanti kollha. Is-sessjonijiet plenarji tmexxew minn żewġ moderaturi 

ewlenin mill-grupp ta’ deliberazzjoni, bis-servizz ta’ interpretazzjoni fl-24 lingwa uffiċjali tal-

UE, fil-Kastell ta’ Dublin. 

Bl-appoġġ tal-esperti u tal-verifikaturi tal-fatti u bl-għarfien u l-esperjenza tagħhom stess, u permezz 

tad-deliberazzjonijiet, iċ-ċittadini bdew billi eżaminaw l-orjentazzjonijiet kollha prodotti mill-Panel 

matul is-Sessjoni 22 f’ambjent ta’ “forum miftuħ”. Minbarra l-għarfien espert ipprovdut, dawn kienu 

appoġġati wkoll mill-faċilitaturi tas-sottogruppi. Kull ċittadin ingħata ħamsin stiker (għaxra fuchsia għal 

fluss 1, għaxra oranġjo għal fluss 2, għaxra ħodor għal fluss 3, għaxra blu għal fluss 4, għaxra ħomor 

għal fluss 5) u pproċeda billi pprijoritizza sa għaxar orjentazzjonijiet għal kull fluss. Ladarba din il-

prijoritizzazzjoni fil-livell tal-Panel tlestiet, iċ-ċittadini ġew allokati lill-istess sottogruppi li ħadmu fihom 

matul is-Sessjoni 2 u kollettivament irrikonoxxew liema mill-orjentazzjonijiet tal-grupp tagħhom kienu 

ngħataw prijorità mill-bqija tal-Panel.  

Għall-iżvilupp tar-rakkomandazzjonijiet, kull sottogrupp ingħata firxa indikattiva għan-numru ta’ 

rakkomandazzjonijiet ta’ bejn wieħed u tlieta, b’massimu ta’ ħamsa. L-ewwel 3 orjentazzjonijiet 

ikklassifikati mill-Panel fi ħdan il-sottofluss żdiedu fl-1, fit-2 u fit-3 pożizzjoni. Imbagħad is-sottogrupp 

uża stikers suwed (ħamsa għal kull persuna) biex jipprijotizza l-orjentazzjonjiet li kien fadal u biex dawn 

jiżdiedu mar-4, u mal-5 pożizzjoni.  

Il-ħidma tas-sottogrupp li ġejja kienet iddedikata għall-iżvilupp tal-orjentazzjonijiet 

f’rakkomandazzjonijiet. Biex jagħmlu dan, iċ-ċittadini użaw mudell ta’ rakkomandazzjoni:  

 Deskrizzjoni Numru Massimu ta’ 
Karattri f’EN 

Rakkomandazzjoni Finali Nirrakkomandaw li …. 1000 

Ġustifikazzjoni Finali Nirrakkomandaw dan għaliex ….  300 

L-elementi/il-mistoqsijiet li l-grupp kellu jindirizza (mhux obbligu strett iżda rakkomandazzjoni 
qawwija) filwaqt li jifformula l-ġustifikazzjonijiet tar-rakkomandazzjonijiet kienu:   
 

1. Għaliex din ir-rakkomandazzjoni hija importanti u rilevanti għas-suġġetti tal-Panel? 
2. Għaliex huwa importanti li tittieħed azzjoni fil-livell tal-UE? 
3. X’inhuma l-effetti/kompromessi mhux mixtieqa ta’ din ir-rakkomandazzjoni u għaliex, 

madankollu, naħsbu li huwa importanti li din issir? 
 

 

Matul il-ħidma fis-sottogruppi, saru erba’ sessjonijiet ta’ feedback bejn is-sottogruppi ta’ madwar 30 

minuta kull waħda sabiex jgħinu lill-parteċipanti jifhmu l-ħidma li saret fis-sottogruppi l-oħra u biex 

jarrikkixxu r-rakkomandazzjonijiet tagħhom. Għal kull sessjoni ta’ feedback, parteċipant wieħed minn 

                                                
2 Rapport mis-Sessjoni 2 tal-Panel 1 disponibbli fuq: Panel 1 - Sessjoni 2 - Rapport 

 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
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kull sottogrupp mar f’kamra differenti. Dan il-parteċipant ippreżenta l-abbozz tar-

rakkomandazzjonijiet imħejji mis-sottogrupp tiegħu/tagħha sa dak il-ħin u ħa nota tal-kummenti tal-

pari tiegħu/tagħha. L-assistent introduċa l-feedback fi spreadsheet online għas-sottogrupp li fassal l-

abbozz tar-rakkomandazzjonijiet biex ikun jista’ jikkonsultah, minbarra r-rapport bil-fomm mir-

rappreżentant tiegħu. 

Ir-rakkomandazzjonijiet minn kull sottogrupp imbagħad ġew ivvotati mill-Panel nhar il-Ħadd, 27 ta’ 

Frar. Qabel il-votazzjoni, il-parteċipanti kollha rċevew dokument bl-abbozz tar-rakkomandazzjonijiet 

kollha li tfasslu fil-jum ta’ qabel sabiex ikunu jistgħu jaqrawhom bil-lingwa tagħhom stess (tradotta 

awtomatikament mill-Ingliż). Il-votazzjoni saret permezz ta’ formola online. Il-proċess tal-votazzjoni 

kien maqsum f’ħames slots li jikkorrispondu għall-ħames flusss tal-Panel. Ir-rakkomandazzjonijiet ġew 

ippreżentati fluss wara ieħor fi slots ta’ 30 minuta u bdew b’ċittadin wieħed minn kull sottogrupp li 

qasam il-feedback dwar ix-xogħol li sar matul tmiem il-ġimgħa. Il-faċilitatur ewlieni qara kull waħda 

mir-rakkomandazzjonijiet tal-ifluss bl-Ingliż biex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jisimgħu l-interpretazzjoni 

simultanjament. Ir-rakkomandazzjonijiet ġew ivvotati wieħed wieħed mill-parteċipanti kollha. L-

interpreti kollha kellhom minn qabel l-abbozz tar-rakkomandazzjonijiet bil-miktub bl-Ingliż sabiex tiġi 

żgurata l-aktar interpretazzjoni kwalitattiva possibbli fil-ħin tal-votazzjoni. 

Bir-riżultati tal-votazzjonijiet finali, ir-rakkomandazzjonijiet ġew ikklassifikati kif ġej:  

- Ir-rakkomandazzjonijiet li laħqu l-limitu ta’ 70 % jew aktar tal-voti mitfugħa ġew adottati mill-
Panel.  

- Ir-rakkomandazzjonijiet li ma rnexxilhomx jaqbżu l-limitu ġew ikkunsidrati bħala mhux 
ivvalidati mill-Panel u huma inklużi fl-Anness III ta’ dan ir-rapport. 

Il-reġistrazzjonijiet bil-video tas-Sessjonijiet plenarji tal-Panel jinsabu hawnhekk: 

● Sessjoni plenarja tal-Panel tal-25 ta’ Frar, 2022 

● Sessjoni plenarja tal-Panel tas-27 ta’ Frar, 2022 

2. Kuntest tas-Sessjoni 3 fil-proċess tal-Panel taċ-Ċittadini Ewropej 

Il-Panels taċ-Ċittadini Ewropej huma karatteristika ewlenija tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. 

Erba’ Panels taċ-Ċittadini Ewropej huma organizzati biex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jirriflettu b’mod 

konġunt dwar il-futur li jixtiequ għall-Unjoni Ewropea. 

● Erba’ Panels ta’ madwar 200 ċittadin Ewropew kull wieħed magħżula b’mod aleatorju, mis-27 

Stat Membru; 

● Dawn jirriflettu d-diversità tal-UE: l-oriġini ġeografika (in-nazzjonalità u l-ambjent 

urban/rurali), il-ġeneru, l-età, il-kuntest soċjoekonomiku u l-livell ta’ edukazzjoni; 

● Kull panel fih mill-inqas ċittadin mara waħda u ċittadin raġel wieħed għal kull Stat Membru; 

● Terz minn kull Panel huwa magħmul minn żgħażagħ (li għandhom bejn is-16 u l-25 sena). 

Inħolqot rabta speċjali bejn dan il-grupp taż-żgħażagħ u l-Avveniment Ewropew taż-Żgħażagħ. 

Kull Panel iltaqa’ tliet darbiet bejn Settembru 2021 u Frar 2022. Is-sessjoni 1 saret fi Strasburgu fil-bini 

tal-Parlament Ewropew. Is-sessjoni 2 saret online, bl-użu ta’ Interactio, għodda online li tippermetti 

laqgħat multilingwi b’interpretazzjoni simultanja f’24 lingwa. Is-sessjoni 3 saret f’erba’ Stati Membri 

differenti: Il-Panel 1 f’Dublin fl-Istitut tal-Affarijiet Internazzjonali u Ewropej u fil-Kastell ta’ Dublin, il-

Panel 2 f’Firenze fl-Istitut Universitarju Ewropew, il-Panel 3 f’Natolin fil-Kulleġġ tal-Ewropa u fil-Palazz 

https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
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tal-Kultura u tax-Xjenza f’Varsavja, u l-Panel 4 f’Maastricht ospitat fiċ-Ċentru għall-Wirjiet u l-

Konferenzi ta’ Maastricht (MECC) minn Studio Europa Maastricht f’kooperazzjoni mal-Università ta’ 

Maastricht u l-Istitut Ewropew tal-Amministrazzjoni Pubblika (EIPA).  

Filwaqt li s-sessjoni 1 kienet sessjoni introduttorja mmirata bl-għan li tibni l-viżjoni, tfassal l-aġenda, u 

tagħti prijorità lit-temi li ċ-ċittadini jixtiequ jikkonċentraw fuqhom, u s-sessjoni 2 kellha l-għan li 

teżamina dawn it-temi u tipproduċi orjentazzjonijiet, is-sessjoni 3 kienet iddedikata biex tipproduċi 

kontribut għall-Plenarja tal-Konferenza billi jiġi fformulat sett ta’ rakkomandazzjonijiet sabiex l-

istituzzjonijiet tal-Unjoni jagħtuhom segwitu. 
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3. Riżultat ewlieni tas-sessjoni: Rakkomandazzjonijiet adottati mill-Panel (li għandhom 

jitressqu quddiem il-plenarja) 

Fluss 1: Impjieg fl-Ewropa  

Sottofluss 1.1 Suq tax-Xogħol 
 

1. Nirrakkomandaw l-introduzzjoni ta’ paga minima biex tiġi żgurata kwalità ta’ għajxien simili fl-Istati 
Membri kollha. Nirrikonoxxu l-isforzi eżistenti fid-Direttiva tal-UE COM (2020) 682 biex 
tistandardizza l-mod ta’ għajxien. Il-paga minima jeħtieġ li tiżgura introjtu nett minimu biex 
jintlaħaq objettiv essenzjali: kulħadd għandu jkollu aktar flus x’jonfoq Il-paga minima għandha tqis 
l-aspetti li ġejjin:  

● L-UE għandha tiżgura l-implimentazzjoni effettiva għaliex bħalissa mhux l-Istati Membri 
kollha japplikaw il-protezzjoni tal-ħaddiema b’mod adegwat.  

● Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-monitoraġġ u t-traċċar tat-titjib fil-livell tal-
għajxien. 

● Il-paga minima trid tqis il-kapaċità tal-akkwist f’pajjiżi differenti. Huwa meħtieġ ċiklu ta’ 
reviżjoni regolari biex isir aġġustament għall-għoli tal-ħajja li qed jinbidel (eż. bl-inflazzjoni). 

 
Nirrakkomandaw dan għaliex paga minima ttejjeb il-ġustizzja soċjali fis-suq tax-xogħol u ttejjeb il-
kundizzjonijiet konkreti tal-għajxien tal-impjegati fl-Istati Membri kollha. Dan huwa partikolarment 
importanti fil-kuntest ta’ ambjent tax-xogħol li qed jinbidel malajr, eż. permezz tad-diġitalizzazzjoni. 
  
 

2. Diġà hemm fis-seħħ Regolament tal-UE (id-Direttiva tal-UE dwar il-Ħin tax-Xogħol - 2003/88/KE). 
Madankollu, mhuwiex biżżejjed li jiġi żgurat bilanċ tajjeb bejn ix-xogħol u l-ħajja privata. Bħala l-
ewwel pass, nirrakkomandaw li l-qafas eżistenti jeħtieġ rieżami jekk huwiex adegwat għaċ-
ċirkostanzi attwali. It-tieni nett, l-UE għandha tistabbilixxi mekkaniżmu ta’ monitoraġġ aktar strett 
biex tiżgura l-implimentazzjoni fl-Istati Membri kollha. Jeħtieġ li tingħata attenzjoni speċjali lil 
setturi differenti li għandhom livelli differenti ta’ stress u ta’ piżijiet, kemm psikoloġikament kif ukoll 
fiżikament. Madankollu, fl-istess ħin, setturi oħra jiddependu fuq aktar flessibbiltà mill-impjegati 
tagħhom biex jaġġustaw għal ħtiġijiet korporattivi speċifiċi. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja privata huwa importanti għaliex 
isaħħaħ il-koeżjoni soċjali u jikkontribwixxi għal kundizzjonijiet ekwi fost l-impjegati. Barra minn hekk, 
dan jaffettwa b’mod pożittiv il-benesseri individwali tal-impjegati. 
  
 
Sottofluss 1.2 Żgħażagħ u Impjiegi 
 

3. Nirrakkomandaw l-armonizzazzjoni tal-livell tal-programmi edukattivi differenti kollha fl-UE bl-
aċċettazzjoni tal-kontenut nazzjonali. Għaldaqstant, nirrakkomandaw li l-lawrji professjonali jiġu 
vvalidati u rikonoxxuti b’mod reċiproku fl-Istati Membri kollha tal-UE. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex irridu niffaċilitaw il-mobbiltà Ewropea tal-forza tax-xogħol u nnaqqsu l-
piż amministrattiv. 
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4. Nirrakkomandaw li l-istudenti tal-iskola sekondarja (minn 12-il sena ’l fuq) għandu jkollhom għarfien 
dwar is-suq tax-xogħol futur tagħhom billi jagħtuhom l-opportunità li jkollhom diversi żjarat ta’ 
taħriġ prattiku professjonali ta’ kwalità għolja f’organizzazzjonijiet bi skop ta’ qligħ u mingħajr skop 
ta’ qligħ. Nipproponu li l-kumpaniji jitħeġġu jaċċettaw li josservaw l-istudenti billi jagħtuhom 
sussidji. F’żoni remoti fejn hemm anqas opportunitajiet, l-iskejjel, il-gvernijiet, l-organizzazzjonijiet 
u l-kumpaniji lokali jridu jaħdmu flimkien mill-qrib biex dawk iż-żjarat ta’ taħriġ prattiku 
professjonali jkunu wkoll effettivi.  
 
Nirrakkomandaw dan għaliex irridu li ż-żgħażagħ jiksbu għarfien dwar il-possibbiltajiet differenti fis-
suq tax-xogħol sabiex ikunu jistgħu jagħmlu għażla aħjar għall-istudji tagħhom u l-futur professjonali 
tagħhom u jifhmu l-importanza tal-għażla t-tajba tal-istudju. Tgħallimhom ukoll x’inhija responsabbiltà 
u li għandhom jirrispettaw il-valur tas-suq tax-xogħol. Dan se jgħin liż-żgħażagħ fl-integrazzjoni 
tagħhom fis-suq tax-xogħol. Hija sitwazzjoni fejn jirbaħ kulħadd miż-żewġ naħat. 
 
 

5. Nirrakkomandaw li l-prattika tal-ħiliet personali tiġi integrata fil-korsijiet kollha fil-kurrikuli fl-
iskejjel. Ħiliet personali tfisser dan: li nisimigħu lil xulxin, li ninkoraġġixxu d-djalogu, ir-reżiljenza ; il-
fehim, ir-rispett u l-apprezzament għall-oħrajn, il-ħsieb kritiku, l-istudju indipendenti, il-kurżità u l-
orjentament għar-riżultati L-għalliema għandhom jitħarrġu fit-trażmissjoni ta’ dawn il-ħiliet billi 
jikkollaboraw mill-qrib mal-ħaddiema soċjali u/jew mal-psikologi. Suġġerimenti oħra li jistgħu jiġu 
implimentati: l-organizzazzjoni bejn l-iskejjel ta’ programmi ta’ skambju għall-istudenti, l-
organizzazzjoni bejn l-iskejjel tal-parteċipazzjoni f’avvenimenti tal-isports u f’avvenimenti kulturali 
eċċ. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex il-ħiliet personali huma ħiliet bażiċi meħtieġa, li jintilfu fl-era diġitali u 
huma assolutament meħtieġa fil-ħajja futura taż-żgħażagħ tagħna. Għalhekk nenfasizzaw li dawn 
jiddaħħlu fil-kurrikulu sabiex jgħinuhom ikunu reżiljenti u jgħinuhom jevitaw u jegħlbu kwistjonijiet 
mentali li jistgħu jesperjenzaw fil-ħajja futura tagħhom. Il-ħiliet soċjali jsaħħu r-relazzjonijiet 
interumani u għalhekk jgħinu lin-nies isibu posthom fis-soċjetà.  
  
 

6. Nirrakkomandaw li f’każ ta’ kriżi serja (eż. kriżi tas-saħħa, gwerra, eċċ.) pjanijiet imħejjija sew 
b’xenarji dettaljati li jkunu lesti li jiġu implimentati b’mod flessibbli biex jimminimizzaw l-impatt fuq 
iż-żgħażagħ tagħna fl-istudji tagħhom, fuq it-taħriġ vokazzjonali, fuq il-benesseri mentali eċċ. 
B’impatt irridu nfissru: kostijiet ogħla għall-istudju jew għat-taħriġ, l-estensjoni obbligatorja tal-
istudji, l-internships li ma setgħux jitwettqu, iż-żieda fil-problemi tas-saħħa mentali. Irridu nkunu 
ppreparati minn qabel biex jiġi minimizzat l-impatt fuq iż-żgħażagħ u t-tranżizzjoni tagħhom għas-
suq tax-xogħol. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex il-qagħda taż-żgħażagħ hija vulnerabbli ħafna fi żminijiet ta’ kriżi.  
 

Sottofluss 1.3 Diġitalizzazzjoni fuq il-Post tax-Xogħol 
 

7. Nirrakkomandaw li l-UE tintroduċi jew issaħħaħ leġiżlazzjoni eżistenti li tirregola l-hekk imsejjaħ 
“xogħol intelliġenti” [= xogħol online u mill-bogħod, eż. uffiċċju domestiku jew minn post ieħor 
konness online]. Barra minn hekk, nirrakkomandaw li l-UE tilleġiżla biex tinċentiva lill-kumpaniji 
biex ikunu soċjalment responsabbli u biex iżommu impjiegi ta’ “xogħol intelliġenti” ta’ kwalità 
għolja fl-UE. L-inċentivi jistgħu jkunu finanzjarji u/jew reputazzjonali, u għandhom iqisu l-kriterji 
Ambjentali, Soċjali u ta’ Governanza (ESG) rikonoxxuti internazzjonalment. Biex dan iseħħ, l-UE 
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għandha tistabbilixxi grupp ta’ ħidma magħmul minn esperti mill-partijiet ikkonċernati interessati 
kollha biex jesplora u jsaħħaħ tali leġiżlazzjoni. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex jeħtieġ li nippromwovu impjiegi ta’ “xogħol intelliġenti” ta’ kwalità 
għolja u nevitaw ir-rilokazzjoni tagħhom lejn pajjiżi mhux tal-UE bi spejjeż aktar baxxi. Il-pandemija tal-
COVID-19 u x-xejriet ekonomiċi globali jżidu l-urġenza li jiġu protetti l-impjiegi fl-UE u li jiġi rregolat “ix-
xogħol intelliġenti”. 
 

8. Nirrakkomandaw li l-UE tiggarantixxi d-dritt għat-taħriġ diġitali għaċ-ċittadini kollha tal-UE. B’mod 
partikolari, il-ħiliet diġitali taż-żgħażagħ jistgħu jingħataw spinta bl-introduzzjoni ta’ ċertifikazzjoni 
tal-UE fl-iskejjel li tħejjihom għas-suq tax-xogħol futur. Nirrakkomandaw ukoll taħriġ speċifiku fil-
livell tal-UE biex il-ħaddiema jitħarrġu mill-ġdid u jtejbu l-ħiliet tagħhom biex jibqgħu kompetittivi 
fis-suq tax-xogħol. Fl-aħħar nett, nirrakkomandaw li l-UE tqajjem aktar sensibilizzazzjoni dwar il-
pjattaformi diġitali eżistenti li jikkonnettjaw lin-nies mal-impjegaturi u biex tgħinhom isibu impjiegi 
fl-UE, eż. EURES. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex il-ħiliet diġitali ċċertifikati huma fundamentali biex in-nies jidħlu fis-suq 
tax-xogħol u biex il-ħaddiema jiksbu ħiliet ġodda u jibqgħu kompetittivi.  
 
 
Fluss 2: Ekonomija għall-Futur 
 

Sottofluss 2.1 Innovazzjoni u Kompetittività Ewropea 
 

9. Nirrakkomandaw li l-UE toħloq opportunitajiet għal entitajiet differenti (universitajiet, 
korporazzjonijiet, istituti ta’ riċerka, eċċ.) biex jinvestu fir-riċerka u l-innovazzjoni bil-għan li 
jiżviluppaw:  

● materjali ġodda, maħsuba biex iservu bħala alternattivi aktar sostenibbli u bijodiversi minn 
dawk li qed jintużaw bħalissa, 

● użi innovattivi ta’ materjali eżistenti (ibbażati wkoll fuq ir-riċiklaġġ u fuq tekniki tal-ogħla 
livell li għandhom l-iċken impronta ambjentali).  

Nirrakkomandaw li dan ikun impenn kontinwu u fit-tul mill-UE (mill-inqas sal-2050).  
 
Nirrakkomandaw dan għaliex ngħixu fuq pjaneta b’riżorsi limitati. Jekk irridu li jkollna futur, jeħtieġ li 
nipproteġu l-klima u nfittxu alternattivi favur il-pjaneta. Irridu wkoll li l-UE ssir mexxejja f’dan il-qasam 
b’vantaġġ qawwi u kompetittiv fix-xena internazzjonali. L-intenzjoni tar-rakkomandazzjoni hija li 
tipproduċi riżultati innovattivi li jistgħu jiġu applikati b’mod wiesa’ u implimentati f’diversi oqsma u 
pajjiżi. Dan ikollu wkoll impatt pożittiv fuq l-ekonomija u s-suq tax-xogħol billi joħloq opportunitajiet 
ġodda ta’ impjieg fil-qasam tal-innovazzjoni sostenibbli. Dan jista’ jikkontribwixxi għall-ġlieda kontra l-
inġustizzji soċjali billi jissostitwixxi l-mezzi ta’ produzzjoni attwali u esplojtattivi b’oħrajn ġodda u aktar 
etiċi. 
 
 

10. Nirrakkomandaw li l-UE timpenja ruħha fit-tul u b’mod kontinwu biex iżżid sostanzjalment s-sehem 
tagħha ta’ enerġija minn sorsi sostenibbli, bl-użu ta’ firxa varjata ta’ sorsi rinnovabbli li għandhom 
l-inqas impronta ambjentali (abbażi ta’ valutazzjoni olistika taċ-ċiklu tal-ħajja). Barra minn hekk, l-
UE għandha tinvesti fit-titjib u fiż-żamma tal-kwalità tal-infrastruttura elettrika u tal-grilja elettrika. 
Nirrakkomandaw ukoll li l-aċċess għall-enerġija u l-affordabbiltà tal-enerġija jiġu rikonoxxuti bħala 
dritt bażiku taċ-ċittadini.  
 
Nirrakkomandaw dan għaliex: 
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● Id-diversifikazzjoni tas-sorsi tal-enerġija (inklużi x-xemx, ir-riħ, l-idroġenu, l-ilma baħar, jew 
kwalunkwe metodu sostenibbli fil-futur) tagħmel lill-UE aktar awtosuffiċjenti fl-enerġija, 

● dan inaqqas l-ispejjeż tal-elettriku għaċ-ċittadini tal-UE,  
● toħloq l-impjiegi u tirristruttura s-suq tal-enerġija (speċjalment f’reġjuni li s’issa kienu 

dipendenti fuq il-fjuwils fossili), 
● dan jista’ jħeġġeġ l-iżvilupp xjentifiku ta’ tekniki innovattivi ta’ provenjenza tal-enerġija, 
● il-kwalità tal-infrastruttura elettrika u tal-grilja elettrika huma importanti daqs is-sorsi tal-

enerġija, billi jippermettu distribuzzjoni u trasport tal-enerġija bla xkiel, effiċjenti u affordabbli.  
 
 
 
 

11. Nirrakkomandaw li l-UE tippromwovi b’mod attiv proċessi ta’ produzzjoni aktar ekoloġiċi, billi 
tissussidja jew tippremja kumpaniji li jinvestu fit-tnaqqis tal-kostijiet ambjentali tal-produzzjoni 
tagħhom. Barra minn hekk, neħtieġu sforz biex jerġgħu jiġu attivati s-siti postindustrijali u biex jiġu 
stabbiliti żoni ekoloġiċi protetti madwar is-siti eżistenti. Il-kumpaniji għandhom ikunu meħtieġa 
jiffinanzjaw dawn l-isforzi, għall-inqas parzjalment, minn- buthom stess.   
 
Nirrakkomandaw dan għaliex il-proċessi ta’ produzzjoni huma element importanti fil-katina tal-
provvista. Li nagħmluhom aktar favur l-ambjent jista’ jnaqqas ħafna l-impatt tagħna fuq il-klima. 
Nemmnu li l-kumpaniji u l-industriji għandhom jinżammu responsabbli għal kif jipproduċu l-prodotti 
tagħhom (inklużi miżuri ta’ rikultivazzjoni u ta’ protezzjoni ambjentali). Li l-proċessi ta’ produzzjoni 
jsiru aktar ekoloġiċi jħejji wkoll lill-kumpaniji għall-futur u jagħmilhom aktar reżiljenti (u dan jipproteġi 
l-impjiegi).  
 

 

Sottofluss 2.2 Ekonomija Sostenibbli /Tassazzjoni tas-Sottofluss 2.3 
 

12. Nirrakkomandaw li l-kontenituri tal-plastik jiġu abbandunati u li jiġu ġeneralizzati dawk li jistgħu 
jerġgħu jintużaw. Għandu jkun hemm inċentivi għall-konsumaturi u għall-kumpaniji, sabiex ma 
jkunx aktar għali għall-konsumatur biex jixtri oġġetti bl-ingrossa (“en vrac” bil-Franċiż jew “sfuso” 
bit-Taljan) meta mqabbel ma’ dawk ippakkjati. Il-kumpaniji li jikkontribwixxu għal din it-tranżizzjoni 
għandu jkollhom benefiċċji fiskali u dawk li ma jikkontribwixxux iħallsu aktar taxxi. Fir-rigward ta’ 
dawk il-prodotti li ma jistgħux jerġgħu jintużaw, dawn għandhom ikunu riċiklabbli u/jew 
bijodegradabbli. Hija meħtieġa istituzzjoni pubblika jew ta’ sorveljanza li tissorvelja kollox, 
tistabbilixxi r-regoli u tikkondividihom ma’ kulħadd. Huwa rrakkomandat li kemm il-kumpaniji kif 
ukoll il-konsumaturi jiġu edukati, ikkomunikati - anke permezz tal-midja soċjali - dwar dawn l-
azzjonijiet sabiex ibiddlu l-imġiba tagħhom fit-tul. Il-kumpaniji għandhom jiġu mħeġġa u megħjuna 
jsibu l-aħjar soluzzjonijiet għall-iskart tagħhom stess (pereżempju l-kumpaniji tal-kostruzzjoni).   
 
Nirrakkomandaw dan għaliex ilkoll kemm aħna rridu nkunu responsabbli għall-azzjonijiet tagħna. 
Għalhekk irridu nikkunsidraw mill-ġdid il-proċessi kollha ta’ produzzjoni. Ir-riċiklaġġ jeħtieġ ħafna 
riżorsi (ilma, enerġija), u minħabba f’hekk ma jistax ikun l-unika soluzzjoni. Għalhekk qed nipproponu 
li nikkummerċjalizzaw oġġetti bl-ingrossa. Ir-riċiklaġġ għandu jintuża biss għal materjali li jistgħu jiġu 
riċiklati faċilment. L-eżempju Finlandiż juri li huwa possibbli li proporzjon kbir ħafna jiġi riċiklat.   
  
 

13. Nirrakkomandaw li jkun hemm l-istess regoli fiskali fl-Ewropa u li l-politika fiskali tiġi armonizzata 
fl-UE kollha. L-armonizzazzjoni tat-taxxa għandha tippermetti flessibbiltà għall-Istati Membri 
individwali biex jistabbilixxu r-regoli tat-taxxa tagħhom stess iżda xorta jipprevjenu l-evażjoni tat-
taxxa. Dan se jtemm il-prattiki fiskali dannużi u l-kompetizzjoni fiskali. It-taxxi għandhom jimmiraw 
tranżazzjonijiet kummerċjali fil-post fejn iseħħu. Meta kumpanija tbigħ f’pajjiż għandha tħallas it-
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taxxi f’dan il-pajjiż partikolari. Dawn ir-regoli l-ġodda għandhom l-għan li jipprevjenu d-
delokalizzazzjoni u jiżguraw li t-tranżazzjonijiet u l-produzzjoni jsiru bejn il-pajjiżi Ewropej.   
 
Nirrakkomandaw dan biex jiġu protetti u żviluppati b’ekwità l-impjiegi, l-attivitajiet ekonomiċi fl-
Ewropa u bejn l-Istati Membri. Dan se jġib fi ħdan l-Ewropa fehim komuni tas-sistema fiskali. L-
intenzjoni hija li tintemm is-sitwazzjoni ta’ monopolju assurda ta’ kumpaniji ġganti li ma jħallsux 
biżżejjed taxxi meta mqabbla ma’ kumpaniji iżgħar. Se jġib ukoll il-flus fejn jitwettqu attivitajiet 
kummerċjali. 
  
 

14. Nirrakkomandaw li titneħħa s-sistema ta’ obsolexxenza ppjanata tal-apparati elettroniċi kollha. Il-
bidla għandha sseħħ kemm fuq livell individwali kif ukoll fuq dak kummerċjali, sabiex tiggarantixxi 
li nkunu nistgħu nipposjedu, insewwu, u naġġornaw fuq perjodu ta’ żmien twil. Nirrakkomandaw il-
promozzjoni ta’ apparat rinnovat. Permezz tar-regolamentazzjoni, ikun obbligatorju għall-kumpaniji 
li jiggarantixxu d-dritt għat-tiswija, inklużi l-uprades u l-aġġornamenti tas-software, u li jirriċiklaw l-
apparati kollha fuq perjodu ta’ żmien twil. Huwa rrakkomandat ukoll li kull kumpanija tuża 
konnetturi standardizzati. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex fid-dinja moderna, il-prodotti għandhom it-tendenza li jdumu sentejn; 
irridu li jkollhom ħajja ħafna itwal ta’ madwar 10 snin. Din il-proposta se jkollha impatt pożittiv fuq it-
tibdil fil-klima u fuq l-ekoloġija. Se tnaqqas ukoll il-kostijiet għall-konsumaturi u tnaqqas il-konsum.  
  
 

15. Nirrakkomandaw li permezz tal-edukazzjoni, ngħinu lil kulħadd jitgħallem dwar l-ambjent tagħna u 
dwar il-konnessjoni tiegħu mas-saħħa individwali ta’ kulħadd. Il-korsijiet edukattivi se jgħinu biex 
kulħadd jiddefinixxi l-istrateġiji personali tiegħu stess u jintegra dawn it-temi f’ħajtu. Din l-
edukazzjoni għandha tibda fl-iskola b’suġġetti speċifiċi li jindirizzaw il-kwistjonijiet ekoloġiċi kollha, 
u għandna nkomplu niġu edukati tul ħajjitna kollha (pereżempju fuq ix-xogħol). Dan se 
jikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-iskart u għall-protezzjoni tal-ambjent u tas-saħħa tal-bniedem. Din 
l-edukazzjoni se tippromwovi l-konsum lokali ta’ prodotti tajbin għas-saħħa u mhux ipproċessati, li 
joriġinaw minn produtturi lokali. Dawk li ma jaġixxux biex inaqqsu l-iskart se jkollhom jagħmlu kors 
ta’ taħriġ bla ħlas dwar dawn il-kwistjonijiet. Biex isir dan l-adattament fl-istil ta’ ħajja, jeħtieġ li l-
prezzijiet ikunu ġusti għall-produttur u għall-konsumatur. Konsegwentement, nipproponu li l-
produtturi żgħar, lokali u ekoloġiċi jkollhom eżenzjonijiet mit-taxxa. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex nemmnu li ħafna nies għadhom ma jħossuhomx imħassba dwar dawn 
il-kwistjonijiet. Għalhekk neħtieġu l-edukazzjoni għal kulħadd fuq dan is-suġġett. Minbarra dan, hemm 
it-tendenza li għal ħafna nies il-prodotti lokali u tajbin għas-saħħa ma jkunux affordabbli. Irridu 
niżguraw li l-prodotti magħmula lokalment ikunu disponibbli b’mod aktar mifrux għal kulħadd.  
 

 

Sottofluss 2.4 Agrikoltura / Sottofluss 2.5 Infrastruttura Diġitali  
 

16. Nirrakkomandaw l-implimentazzjoni ta’ sistema Ewropea komuni ta’ tikkettar faċli li tinftiehem 
għall-prodotti ta’ konsum u ta’ nutrizzjoni (l-informazzjoni jkun fiha allerġeni, pajjiż ta’ oriġini, eċċ.), 
it-trasparenza dwar il-proċessi ta’ approvazzjoni li għaddejjin, id-diġitalizzazzjoni tal-informazzjoni 
dwar il-prodott permezz ta’ app Ewropea standardizzata li tippermetti l-aċċess aktar faċli għall-utent 
u li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-prodotti u l-katina tal-produzzjoni. Naraw ukoll il-
ħtieġa ta’ korp tassew indipendenti li jirregola l-istandards tal-ikel fl-UE kollha, li jkollu setgħat 
leġiżlattivi, sabiex ikun jista’ japplika sanzjonijiet. 
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Nirrakkomandaw dan għaliex iċ-ċittadini tal-UE għandhom jistennew l-istess standard ta’ ikel. L-
integrità tal-prodotti tal-ikel hija neċessità biex tiġi żgurata s-sikurezza taċ-ċittadini. Dawn ir-
rakkomandazzjonijiet saru biex jittejbu l-monitoraġġ tal-approvazzjoni u t-trasparenza tal-produzzjoni 
tal-ikel b’mod armonizzat. 
  

 
17. Nirrakkomandaw li l-infrastruttura tkun assi tal-istat sabiex tipprevjeni ż-żieda fil-monopolji tat-

telekomunikazzjonijiet u tas-servizzi tal-internet. Għandu jkun dritt li jkollok aċċess għall-internet, 
u għandha tkun prijorità li tinġieb konnessjoni tal-internet f’“żoni bojod / żoni mejta” (żoni mingħajr 
aċċess għall-internet). It-tfal u l-familji huma prijorità fir-rigward tal-aċċess għall-internet u għall-
hardware, b’mod partikolari f’termini ta’ edukazzjoni, u speċjalment fi żminijiet ta’ pandemija. Hija 
meħtieġa inizjattiva biex tgħin fl-appoġġ tax-xogħol mill-bogħod, bħal spazji għall-uffiċċji b’aċċess 
għal konnessjoni tal-internet affidabbli u veloċi u bħal taħriġ diġitali. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex irridu niżguraw li t-trasformazzjoni diġitali ssir b’mod ekwu. L-aċċess 
għall-internet huwa fundamentali għad-demokrazija u huwa dritt taċ-ċittadini Ewropej kollha. 
 
 
 
 

18. Nirrakkomandaw li nieħdu ħsieb l-insetti lokali u li dawn jiġu protetti kontra speċijiet invażivi. 
Nipproponu wkoll li ninċentivaw u nippromwovu żviluppi ġodda fil-kostruzzjoni biex ikun hemm 
spazji ekoloġiċi obbligatorji. Nappellaw għall-introduzzjoni tal-bijodiversità bħala suġġett 
obbligatorju fl-iskejjel permezz tal-użu ta’ attivitajiet kurrikulari, eż. permezz ta’ attivitajiet prattiċi. 
Huwa importanti li tiġi enfasizzata s-sensibilizzazzjoni għall-bijodiversità permezz tal-użu ta’ 
kampanji tal-midja u “kompetizzjonijiet” inċentivati fl-UE kollha (kompetizzjonijiet fuq skala 
komunitarja lokali). Nirrakkomandaw l-istabbiliment ta’ miri nazzjonali vinkolanti fl-Istati Membri 
kollha tal-UE għar-riforestazzjoni tas-siġar indiġeni u għall-flora lokali. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex il-bijodiversità hija kruċjali għall-ambjent, għall-kwalità tal-ħajja u għall-
ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. 
  
 
Fluss 3: Soċjetà Ġusta 
 

Sottofluss 3.1 Sigurtà Soċjali 
 

19. Nirrakkomandaw il-promozzjoni tal-politiki soċjali u tal-ugwaljanza tad-drittijiet, inkluża s-saħħa, li 
jiġu armonizzati għall-UE kollha, u jqisu r-regolamenti miftiehma u r-rekwiżiti minimi fit-territorju 
kollu.   
 
Nirrakkomandaw dan għaliex hemm disparitajiet kbar bejn l-Istati Membri fir-rigward tal-politiki 
soċjali li jeħtieġ li jitnaqqsu biex tinkiseb ħajja deċenti għaċ-ċittadini kollha, u biex jitwettqu l-kura u l-
appoġġ meħtieġa minn persuni vulnerabbli għal diversi raġunijiet (saħħa, età, orjentazzjoni sesswali, 
eċċ.). 
 
 

20. Nirrakkomandaw il-promozzjoni tar-riċerka fi kwistjonijiet soċjali u tas-saħħa fl-UE, billi jiġu segwiti 
linji ta’ prijorità li huma kkunsidrati ta’ interess pubbliku u maqbula mill-Istati Membri, u li jiġi 
pprovdut il-finanzjament xieraq. Jeħtieġ li nsaħħu l-kollaborazzjoni bejn l-oqsma ta’ għarfien espert, 
fost il-pajjiżi, iċ-ċentri ta’ studji (universitajiet, eċċ.).  
 



  

 

 
Panel 1 sessjoni 3 - 12 

Panel 1 taċ-Ċittadini Ewropej: “Ekonomija aktar b’saħħitha, ġustizzja soċjali u impjiegi / Edukazzjoni, kultura, żgħażagħ u sport / Trasformazzjoni diġitali” 

Nirrakkomandaw dan għaliex hemm ħafna oqsma li fihom jeħtieġ li navvanzaw u napprofondixxu l-
għarfien tagħna. L-eżempju tal-esperjenza tal-pandemija jurina li r-riċerka hija essenzjali biex tittejjeb 
il-ħajja u li l-kollaborazzjoni pubblika-privata u dik bejn il-gvern u l-gvern hija essenzjali kif ukoll li 
hemm bżonn ta’ appoġġ finanzjarju.  
  

 
21. Nirrakkomandaw li l-UE jkollha kompetenzi aktar b’saħħithom fil-politiki soċjali biex tarmonizza u 

tistabbilixxi regoli minimi u benefiċċji tal-pensjoni fl-UE kollha abbażi ta’ dijanjożi bir-reqqa. Jeħtieġ 
li l-pensjoni minima tkun ogħla mis-soll tal-faqar tal-pajjiż. L-età tal-irtirar għandha tkun 
differenzjata abbażi tal-kategorizzazzjoni tal-professjonijiet billi l-professjonisti f’karrieri li jkunu 
eżiġenti mentalment u fiżikament ikunu jistgħu jirtiraw aktar kmieni. Fl-istess ħin, għandu jkun 
hemm dritt garantit għax-xogħol għall-anzjani li jixtiequ jkomplu jaħdmu fuq bażi volontarja.  
 
Nirrakkomandaw dan għaliex l-istennija tal-għomor qed tiżdied u n-natalità qed tonqos. Il-
popolazzjoni Ewropea qed tixjieħ u għalhekk jeħtieġ li nieħdu aktar miżuri biex nevitaw ir-riskju ta’ 
marġinalizzazzjoni tal-anzjani u niżguraw il-ħajja diċenti tagħhom.  
 
 

22. Nirrakkomandaw sett ta’ miżuri miftiehma li jħeġġu żieda fir-rata tat-twelid kif ukoll jiżguraw 
indukrar tat-tfal xieraq. Dawn il-miżuri jinkludu, fost l-oħrajn, indukrar tat-tfal affordabbli u 
aċċessibbli (fuq il-post tax-xogħol, matul il-lejl, tnaqqis tal-VAT fuq it-tagħmir tat-tfal), 
akkomodazzjoni, xogħol stabbli, appoġġ għall-maternità, appoġġ speċifiku u protezzjoni tax-xogħol 
għaż-żgħażagħ u l-ġenituri u appoġġ lill-ommijiet u lill-missirijiet b’aċċess għall-għarfien meta 
jirritornaw għax-xogħol.  
 
Nirrakkomandaw dan għaliex ir-rati baxxi tat-twelid fl-UE jispikkaw u dan ikompli jikkontribwixxi għat-
tixjiħ tal-popolazzjoni Ewropea li fir-rigward tiegħu għandhom jittieħdu miżuri immedjati. Is-sett ta’ 
miżuri proposti għandu l-għan li jiżgura l-istabbiltà għall-familji żgħażagħ meħtieġa biex jipprovdu 
għat-tfal.  
  

 
23. Nirrakkomandaw li tiġi ggarantita l-kura soċjali u tas-saħħa għall-anzjani fid-dar kif ukoll fid-djar tal-

kura. Barra minn hekk, hemm il-ħtieġa ta’ appoġġ imtejjeb għal dawk li jieħdu ħsieb l-anzjani 
(qraba).  
 
Nirrakkomandaw dan għaliex l-istennija tal-għomor qed tiżdied u n-natalità qed tonqos, il-
popolazzjoni Ewropea qed tixjieħ u għalhekk jeħtieġ li nieħdu aktar miżuri biex nevitaw ir-riskju ta’ 
marġinalizzazzjoni tal-anzjani u niżguraw il-ħajja diċenti tagħhom. 
 
 

24. Nirrakkomandaw li l-UE tappoġġa l-kura palljattiva u l-mewt assistita [ewtanażja] skont sett konkret 
ta’ regoli u regolamenti. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex inaqqas l-uġigħ tal-pazjenti u l-familji u jiżgura tmiem tal-ħajja deċenti. 
 
 
Sottofluss 3.2 Drittijiet Ugwali 
 

25. Nirrakkomandaw li l-UE tappoġġa aċċess immirat għal akkomodazzjoni soċjali deċenti għaċ-
ċittadini, skont il-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom. L-isforz finanzjarju għandu jinqasam bejn il-finanzjaturi 
privati, is-sidien, il-benefiċjarji tal-akkomodazzjoni, il-gvernijiet tal-Istati Membri fil-livelli ċentrali u 
lokali, u l-Unjoni Ewropea. L-għan għandu jkun li jiġu ffaċilitati l-kostruzzjoni/it-tiswija tal-istokk 
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eżistenti tal-akkomodazzjoni soċjali, inkluż permezz ta’ assoċjazzjoni kooperattiva, ta’ kiri u ta’ xiri. 
L-appoġġ għandu jingħata abbażi ta’ kriterji ċari (eż. is-superfiċje massima/il-persuna li għandha tiġi 
ssussidjata, l-introjtu tal-benefiċjarji eċċ.). 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex aċċess imtejjeb għall-akkomodazzjoni jiżgura li ċ-ċittadini tal-UE 
jibbenefikaw minn drittijiet tanġibbli ugwali. Dan jgħin biex jittaffew it-tensjonijiet soċjali. Filwaqt li l-
UE hija prinċipalment mitluba tissorvelja l-mekkaniżmu ta’ appoġġ, l-awtoritajiet nazzjonali u lokali 
għandhom isolvu b’mod aktar attiv il-problemi tal-akkomodazzjoni. 
 
 

26. Nirrakkomandaw li l-UE ttejjeb ir-regolamentazzjoni u l-implimentazzjoni uniformi tal-miżuri ta’ 
appoġġ għall-familji bit-tfal fl-Istati Membri kollha. Dawn il-miżuri jinkludu: żieda fit-tul tal-liv tal-
ġenituri, tal-benefiċċji tat-twelid u tal-indukrar tat-tfal.  
 
Nirrakkomandaw dan għaliex naħsbu li l-miżuri jtaffu l-problema demografika li qed tiffaċċja l-UE. 
Dawn itejbu wkoll l-ugwaljanza bejn il-ġeneri tal-ġenituri. 
  
 

27. Nirrakkomandaw li l-UE tieħu azzjoni biex tiggarantixxi li l-familji kollha jgawdu drittijiet tal-familja 
ugwali fl-Istati Membri kollha. Dawn id-drittijiet jinkludu d-dritt għaż-żwieġ u għall-adozzjoni. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex naħsbu li ċ-ċittadini kollha tal-UE għandhom igawdu drittijiet ugwali, 
inklużi d-drittijiet tal-familja. Il-familja hija l-forma bażika ta’ organizzazzjoni soċjali. Familja kuntenta 
tikkontribwixxi għal soċjetà b’saħħitha. Ir-rakkomandazzjoni għandha l-għan li tiżgura li ċ-ċittadini 
kollha jgawdu d-drittijiet tal-familja irrispettivament mill-ġeneru, mill-età adulta, mill-etniċità, jew 
mill-kundizzjoni tas-saħħa fiżika tagħhom. 
 
 
Sottofluss 3.3 Ġustizzja / Sottofluss 3.4 Aċċess għall-Isports 
 

28. Nirrakkomandaw li l-Istrateġija tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri għall-2020–2025 tiġi 
prijoritizzata u inċentivata b’mod qawwi bħala kwistjoni urġenti li tiġi indirizzata b’mod effettiv mill-
Istati Membri. L-UE għandha (a) tiddefinixxi indikaturi (jiġifieri l-attitudnijiet, id-diskrepanza fis-
salarji, l-impjieg, it-tmexxija, eċċ.), tissorvelja l-istrateġija kull sena u tkun trasparenti bil-kisbiet; u 
(b) tistabbilixxi Ombudsman biex tikseb feedback direttament miċ-ċittadini. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex naħsbu li l-ugwaljanza bejn il-ġeneri hija ’l bogħod minn dak li nixtiequ 
naraw fl-UE. Għandu jkun hemm armonija fl-ugwaljanza bejn il-ġeneri u d-drittijiet ċivili fil-livell 
Ewropew, sabiex jinkisbu fil-pajjiżi kollha, u mhux biss f’dawk b’kompromess aktar b’saħħtu mas-
suġġett. Napprezzaw il-preżenza u l-kontribut tan-nisa f’pożizzjonijiet ta’ poter, u fi kwalunkwe tip ta’ 
professjoni, sabiex ikun hemm UE diversa u sodisfaċenti. In-nisa huma żvantaġġati f’ħafna 
sitwazzjonijiet (anke meta jkollhom edukazzjoni tajba/għolja jew privileġġi oħra), għalhekk strateġija 
bħal din hija meħtieġa ħafna. 
  

 
29. Nirrakkomandaw li l-UE tippromwovi u tqajjem sensibilizzazzjoni dwar l-isports u l-attività fiżika fl-

Istati Membri kollha minħabba l-benefiċċji tagħhom għas-saħħa. L-isport u l-attività fiżika 
għandhom jiġu inklużi fil-politiki soċjali, fiżiċi u mentali, tal-edukazzjoni u tax-xogħol (jiġifieri l-
promozzjoni tal-isport u/jew il-preskrizzjoni fiżika mit-tobba u, meta dan isir, jiggarantixxu l-aċċess 
għall-faċilitajiet sportivi; siegħa (1) ta’ ħin tax-xogħol fil-ġimgħa għall-attività fiżika, eċċ.). 
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Nirrakkomandaw dan għaliex huwa investiment fit-tul. L-investiment fl-isport u l-attività fiżika jnaqqas 
il-kostijiet u l-piżijiet għas-servizzi tas-saħħa. Pereżempju, l-isport u l-attività fiżika bħala intervent tas-
saħħa jqassru l-perjodi ta’ kura u jagħmlu t-trattament aktar effettiv. Dan diġà qed jiġi implimentat 
b’suċċess f’xi pajjiżi bħall-Ġermanja. L-isports huwa mod kif jinbnew valuri bħall-impenn, l-isforz, l-
awtostima, ir-rispett jew il-kumpanija. L-istili ta’ ħajja sedentarji issa huma aktar komuni mill-
ġenerazzjonijiet preċedenti minħabba aktar impjiegi fl-uffiċċju, u/jew minħabba d-drawwiet mibdula 
fid-divertiment, fost l-oħrajn. 
  
 

30. Nirrakkomandaw li l-UE għandha tobbliga lil kull Stat Membru jkollu paga minima definita relatata 
mal-għoli tal-ħajja f’dak l-istat u titqies bħala salarju ġust li jista’ jippermetti kundizzjonijiet minimi 
tal-ħajja, ’il fuq mis-soll tal-faqar. Kull Stat Membru għandu jimmonitorja dan.  
 
Nirrakkomandaw dan għaliex mhuwiex ġust li l-paga ma sservikx sal-aħħar tax-xahar jekk qed taħdem. 
Salarji ġusti għandhom jikkontribwixxu għall-kwalità tal-ħajja fil-livell soċjali. Il-pagi inġusti jsarrfu 
f’kost għoli għall-istati (sigurtà, evitar tat-taxxa, kostijiet soċjali ogħla, eċċ.). 
  
 

31. Nirrakkomandaw l-armonizzazzjoni tat-taxxa fl-Istati Membri fi ħdan l-UE (biex jiġu evitati r-rifuġji 
fiskali fl-UE, u biex tiġi mmirata d-delokalizzazzjoni fl-Ewropa), u inċentiv fiskali biex tiġi skoraġġuta 
d-delokalizzazzjoni tal-impjiegi barra mill-Ewropa. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex ninsabu mħassba dwar l-impatt tad-delokalizzazzjoni tal-impjiegi barra 
mill-Ewropa, u dan jipprevjeni l-kompetizzjoni fiskali bejn l-Istati Membri tal-UE. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fluss 4: Apprendiment fl-Ewropa 
 

Sottofluss 4.1 Identità Ewropea / Sottofluss 4.2 Edukazzjoni Diġitali 
 

32. Nirrakkomandaw il-promozzjoni tal-multilingwiżmu minn età bikrija, pereżempju, li jibda fil-
kindergarten. Mill-iskola elementari ’l quddiem, għandu jkun obbligatorju li t-tfal jilħqu livell C1 fit-
tieni lingwa attiva tal-UE li mhix tagħhom.  
 
Nirrakkomandaw dan għaliex il-multilingwiżmu huwa għodda li tgħaqqad lin-nies u huwa pont ma’ 
kulturi oħra, peress li jagħmel pajjiżi oħra u l-kulturi tagħhom aktar aċċessibbli. Issaħħaħ ukoll l-
identità Ewropea u l-iskambju interkulturali. Huwa importanti li wieħed isir jaf il-kulturi l-oħra fil-
kuntest tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk, il-fatt li wieħed ikun jista’ jitħaddet b’żewġ lingwi f’livell għoli 
jgħin biex tinħoloq identità u fehim komuni Ewropej ta’ kulturi Ewropej oħra. L-UE għandha tiżgura li 
jkun hemm kooperazzjoni mill-qrib bejnha u l-istituzzjonijiet edukattivi biex jiġu żviluppati riżultati 
edukattivi ta’ suċċess. Barra minn hekk, jeħtieġ li jkun hemm programm iddedikat (eż. pjattaformi 
diġitali, programmi Erasmus+ estiżi, eċċ.) għall-promozzjoni esklużiva tal-multilingwiżmu. L-Iskejjel 
Ewropej attwali jistgħu jservu bħala mudell f’dan ir-rigward. L-UE għandha tistabbilixxi aktar skejjel 
bħal dawn u tippromwovihom b’mod attiv. 
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33. Nirrakkomandaw li l-UE tqajjem aktar sensibilizzazzjoni dwar il-perikli tal-internet u d-
diġitalizzazzjoni għaż-żgħażagħ permezz tal-ħolqien ta’ suġġett obbligatorju fl-iskola elementari. L-
UE għandha toħloq għodod u tistabbilixxi spazji ta’ taħriġ komuni ħalli ż-żgħażagħ jitgħallmu 
flimkien.  
 
Nirrakkomandaw dan għaliex l-inizjattivi jew il-programmi attwali f’dan il-qasam mhumiex biżżejjed. 
Barra minn hekk, ħafna ċittadini tal-UE mhumiex konxji mill-inizjattivi eżistenti tal-UE f’dawn l-oqsma. 
It-tfal mhumiex konxji biżżejjed tal-perikli tal-Internet, għalhekk għandna nagħmlu ħafna aktar biex 
nippromwovu u nżidu l-għarfien fost il-ġenerazzjoni żagħżugħa. 
 
 

34. Nirrakkomandaw li l-UE tagħmel sforz biex tagħmel it-teknoloġija aktar aċċessibbli għall-
ġenerazzjoni aktar anzjana billi trawwem programmi u inizjattivi, pereżempju fil-forma ta’ klassijiet 
imfassla apposta għall-ħtiġijiet tagħhom. L-UE għandha tiggarantixxi d-dritt li tintuża d-
diġitalizzazzjoni għal dawk li jixtiquha u tipproponi alternattivi għal dawk li ma jixtiquhiex.   
 
Nirrakkomandaw dan għaliex l-UE għandha tiżgura li l-anzjani jkunu jistgħu jipparteċipaw fid-dinja 
diġitali u li ħadd ma jiġi ddiskriminat. Għandhom jiġu introdotti għodod simplifikati għal 
ġenerazzjonijiet li mhumiex daqstant esperjenzati bl-użu ta’ ċerti teknoloġiji sabiex jiġu integrati fid-
dinja tal-lum. Nirrakkomandaw li l-inizjattivi li diġà jeżistu jiġu promossi aħjar, sabiex iċ-ċittadini jkunu 
konxji ta’ dawk l-opportunitajiet. L-UE m’għandhiex tiddiskrimina kontra l-ġenerazzjonijiet anzjani fir-
rigward tal-użu ta’ għodod tal-kompjuter. (Bħala nota sekondarja, dan ifisser li ċ-ċittadini għandhom 
ikunu jistgħu jgħixu ħajjithom mingħajr ma jkunu obbligati li jgħaddu minn xi network tal-internet). L-
UE għandha torganizza u tagħmel disponibbli assistenza permanenti bla ħlas għall-ġenerazzjonijiet 
akbar fl-età biex tiffaċilita l-aċċess għall-għodod diġitali. 
 
 
Sottofluss 4.3 Skambju Kulturali / Sottofluss 4.4 Edukazzjoni Ambjentali  
 

35. Nirrakkomandaw li l-UE toħloq pjattaforma li fuqha l-materjal tat-tagħlim dwar it-tibdil fil-klima, is-
sostenibbiltà u l-kwistjonijiet ambjentali se jkun disponibbli għal skopijiet edukattivi. Din l-
informazzjoni għandha tkun ibbażata fuq il-fatti, ivverifikata minn esperti, u mfassla apposta għal 
kull Stat Membru. Il-pjattaforma: 

● Għandha tinkludi lezzjonijiet għal diversi gruppi fil-mira; pereżempju persuni li jgħixu 
f’kuntest urban jew rurali, għall-gruppi tal-etajiet kollha, u għal-livelli kollha ta’ għarfien 
preċedenti, 

● Għandha tkun disponibbli għall-Istati Membri kollha u għandha tkun faċilment aċċessibbli, 
● Fl-implimentazzjoni tagħha għandha tinkludi pjan għall-promozzjoni; dan għandu jsir 

f’kollaborazzjoni ma’ kumpaniji rilevanti, 
● Tista’ ssir disponibbli flimkien ma’ programm ta’ finanzjament biex tappoġġa l-użu tal-

informazzjoni fuq il-pjattaforma u l-implimentazzjoni tagħha. Dan il-finanzjament għandu 
jipprovdi wkoll appoġġ għal żjarat ta’ studju biex jintwerew eżempji rilevanti tal-ħajja reali.  
 

Nirrakkomandaw dan għaliex in-nies ta’ kull età jeħtieġu aċċess għal informazzjoni bbażata fuq il-fatti 
dwar kif għandhom jiġu indirizzati t-tibdil fil-klima, is-sostenibbiltà u l-kwistjonijiet ambjentali. 
Kunċetti importanti, eż. l-impronta ekoloġika, iridu jinftiehmu minn kulħadd, b’mod partikolari t-tfal, 
peress li dak li nitgħallmu bħala tfal iservina tul ħajjitna. Dawn is-suġġetti huma kumplessi u l-
miżinformazzjoni hija mifruxa. Neħtieġu sors li huwa affidabbli u l-UE għandha l-kredibbiltà u r-riżorsi 
biex tipprovdi dan. Dan huwa importanti wkoll minħabba li l-livelli ta’ għarfien u l-aċċess faċli għal 
informazzjoni kredibbli jvarjaw minn Stat Membru għal ieħor. 
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36. Nirrakkomandaw li l-UE tipprijoritizza li l-programmi ta’ skambju jsiru aċċessibbli għal kulħadd 
(gruppi ta’ età, Stati Membri, livelli ta’ edukazzjoni, u persuni b’kapaċitajiet finanzjarji differenti) u 
tippermetti skambji jew internships bejn is-setturi, il-pajjiżi, l-istituzzjonijiet edukattivi, il-bliet u l-
kumpaniji. L-UE għandha tkun responsabbli għat-tnedija, għall-medjazzjoni u għall-finanzjament ta’ 
skambji kulturali u soċjali fl-UE kollha - kemm fiżikament kif ukoll diġitalment. L-UE għandha 
tippromwovi b’mod attiv dawn l-inizjattivi u għandha timmira lejn persuni li mhumiex diġà konxji 
mill-programmi ta’ skambju kulturali u soċjali. Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, li fiha n-nies 
intgħażlu b’mod aleatorju, hija l-eżempju perfett ta’ skambju Ewropew. Irridu aktar minn dan — 
iżda wkoll inizjattivi ta’ skala iżgħar, u anke skambji fl-isport, fil-mużika, fl-internships (soċjali), eċċ. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex huwa importanti li jinħoloq sens ta’ għaqda u koeżjoni, u li tiġi avvanzata 
t-tolleranza għad-differenzi sbieħ/perspettivi differenti kollha tagħna, kif ukoll għall-iżvilupp ta’ ħiliet 
individwali. Fil-proċess, dan se jippermetti l-iżvilupp ta’ ħbiberiji, ta’ fehim reċiproku, u ta’ ħsieb kritiku. 
Nixtiequ nippromwovu l-involviment tal-membri kollha tal-komunitajiet tagħna, anke dawk li s’issa ma 
kinux involuti f’inizjattivi bħal dawn. 
 

  
Sottofluss 4.5 Kwalità, Finanzi u Aċċess għall-Edukazzjoni / Sottofluss 4.6 Armonizzazzjoni tal-
Edukazzjoni  
 

37. Nirrakkomandaw li l-Istati Membri kollha jaqblu u jadottaw standard minimu ċċertifikat ta’ 
edukazzjoni f’suġġetti ewlenin li jibdew fl-iskola primarja. Dan biex jiġi żgurat li ċ-ċittadini kollha 
jkollhom aċċess ugwali għal kwalità standard tal-edukazzjoni, filwaqt li jiġu żgurati l-ġustizzja u l-
ugwaljanza. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex: 

● Il-preżenza ta’ standard minimu tagħti lill-ġenituri, lill-għalliema u lill-istudenti fiduċja akbar 
fis-sistemi edukattivi tagħhom filwaqt li tħalli spazju għall-kapaċità għall-inizjattiva u d-
diversità.  

● Jekk tiġi implimentata r-rakkomandazzjoni tagħna, din se ssaħħaħ u tirrinforza identità 
Ewropea komuni, filwaqt li trawwem l-għaqda, l-unità u s-sens ta’ appartenenza.  

● L-implimentazzjoni ta’ din ir-rakkomandazzjoni tiġġenera aktar kooperazzjoni u skambju bejn 
l-iskejjel fl-UE kollha u dan itejjeb ir-relazzjonijiet bejn l-għalliema u l-istudenti u jgħin bil-kbir 
fi programmi ta’ skambju. 

 
 
 
 
 

38. Nirrakkomandaw li l-Ingliż jiġi mgħallem, bi standard li jista’ jiġi ċċertifikat, bħala suġġett ewlieni fl-
iskejjel primarji fl-Istati Membri kollha tal-UE sabiex tiġi ffaċilitata u msaħħa l-kapaċità taċ-ċittadini 
Ewropej li jikkomunikaw b’mod effettiv.  
 

Nirrakkomandaw dan għaliex: 
● Dan jipprovdi unità u ugwaljanza akbar billi jżid il-kapaċitajiet taċ-ċittadini li jikkomunikaw ma’ 

xulxin u jappoġġa identità Ewropea komuni aktar b’saħħitha. 
● Dan jippermetti suq tax-xogħol usa’, flessibbli u aktar aċċessibbli li jippermetti liċ-ċittadini l-

fiduċja li jaħdmu u jikkomunikaw fl-Istati Membri l-oħra kollha li jipprovdu opportunitajiet 
personali u professjonali akbar. 
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● Lingwa Ewropea komuni tista’ tinkiseb f’perjodu ta’ żmien qasir ħafna jekk dan jiġi 
implimentat. 

● L-użu ta’ lingwa komuni jħaffef il-kondiviżjoni tal-informazzjoni li tkun ta’ benefiċċju għall-
kooperazzjoni, għar-reazzjoni għall-kriżijiet flimkien, għall-għajnuna għall-isforzi umanitarji u 
għat-tqarrib tal-Ewropa u l-Ewropej. 

 
Fluss 5: Trasformazzjoni Diġitali Etika u Sikura 
 

Sottofluss 5.1 Demokratizzazzjoni tad-Diġitalizzazzjoni / Sottofluss 5.2 Ċibersigurtà 
 

39. Nirrakkomandaw li l-UE għandu jkollha aktar setgħat biex tittratta l-kontenut illegali u l-kriminalità 
ċibernetika. Nirrakkomandaw it-tisħiħ tal-kapaċitajiet fil-Europol/fiċ-Ċentru Ewropew taċ-
Ċiberkriminalità inkluż:  

● Aktar riżorsi finanzjarji u ħaddiema  
● Jiġu żgurati sanzjonijiet simili f’kull pajjiż  
● Jiġi żgurat l-infurzar rapidu u effettiv 

 
Nirrakkomandaw dan għaliex jiggarantixxi l-libertà fuq l-Internet, filwaqt li jiżgura li d-diskriminazzjoni, 
l-abbuż u l-fastidju jiġu kkastigati. Nappoġġaw l-idea li jkollna korp pubbliku Ewropew minħabba li ma 
rridux inħallu r-regolamentazzjoni tal-pjattaformi online f’idejn il-kumpaniji privati biss. Il-pjattaformi 
online jridu jerfgħu r-responsabbiltà għall-kontenut li jitqassam, iżda rridu niżguraw li l-interessi 
tagħhom ma jiġux l-ewwel. Ir-regolamentazzjoni tal-kontenut u l-prosekuzzjoni ta’ dawk responsabbli 
għandhom ikunu effettivi u rapidi, sabiex ikollhom ukoll effett deterrenti fuq il-kriminali. 
  
 

40. Nirrakkomandaw li l-UE għandha tinvesti f’infrastrutturi diġitali ta’ kwalità għolja u innovattivi 
(bħall-5G li qed jiġi żviluppat fl-Ewropa) sabiex tiġi żgurata l-awtonomija tal-Ewropa u tiġi evitata d-
dipendenza fuq pajjiżi oħra jew kumpaniji privati. L-UE għandha tagħti attenzjoni wkoll lill-
investiment f’reġjuni sottożviluppati tal-UE. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex l-infrastruttura diġitali għandha rwol vitali fl-ekonomija tal-Ewropa u fl-
iffaċilitar tal-ħajja ta’ kuljum fl-Ewropa. Għalhekk l-Ewropa teħtieġ infrastruttura diġitali ta’ kwalità 
għolja. Jekk l-Ewropa hija dipendenti fuq oħrajn tista’ tkun vulnerabbli għal influwenzi negattivi minn 
kumpaniji privati jew pajjiżi barranin. L-Ewropa għandha għalhekk tinvesti f’infrastrutturi diġitali biex 
ittejjeb l-awtonomija tagħha. Huwa importanti wkoll li tiġi żgurata l-inklużjoni diġitali billi jiġi żgurat li 
r-reġjuni inqas żviluppati b’mod diġitali jirċievu investiment.  
 
 

41. Nirrakkomandaw li l-UE tippromwovi l-edukazzjoni dwar l-aħbarijiet foloz, id-diżinformazzjoni, u s-
sikurezza online fl-iskejjel kollha tal-Ewropa. Għandha tibbaża fuq eżempji tal-aħjar prattiki minn 
madwar l-UE. L-UE għandha tistabbilixxi organizzazzjoni speċifikament biex tippromwovi din il-
ħidma u biex tipprovdi rakkomandazzjonijiet lis-sistemi edukattivi. Għandha tippromwovi wkoll 
edukazzjoni mhux formali kif ukoll tekniki ta’ tagħlim innovattivi u kreattivi (eż. logħob 
parteċipattiv). 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex l-introduzzjoni ta’ lezzjonijiet dwar is-sikurezza online u l-litteriżmu dwar 
is-sikurezza diġitali (li jittrattaw scams online, informazzjoni falza eċċ.) fl-iskola huma importanti biex 
kulħadd jingħata l-għodod biex jipproteġi lilu nnifsu mit-theddid online. Huwa importanti li tiġi 
mmirata l-ġenerazzjoni żagħżugħa u t-tfal peress li dawn huma esposti ħafna għal theddid online. L-
iskejjel jistgħu jikkomunikaw ukoll mal-ġenituri biex jippromwovu prattiki tajbin. Dan il-kors jista’ jislet 
minn eżempji tal-aħjar prattika madwar l-Ewropa (eż. bħall-Finlandja) filwaqt li jista’ jiġi adattat għall-
ħtiġijiet ta’ kull pajjiż. 
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Sottofluss 5.3 Protezzjoni tad-Data 
 

42. Nirrakkomandaw li jiġi limitat aktar l-użu ħażin tad-data mill-“ġganti tad-data” permezz ta’ infurzar 
aħjar tal-GDPR (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) u l-ħolqien ta’ mekkaniżmi aktar 
standardizzati fl-UE kollha u billi jiġi żgurat li anke kumpaniji mhux Ewropej li joperaw fl-UE 
jikkonformaw miegħu. It-titjib għandu jirrikjedi spjegazzjoni ċara u qasira tat-termini tal-użu biex 
tiġi evitata l-ambigwità, tingħata aktar informazzjoni dwar kif u minn min se jintuża, filwaqt li jiġi 
evitat il-kunsens awtomatiku għall-użu mill-ġdid u l-bejgħ mill-ġdid tad-data. Dan għandu jiżgura li 
d-data titħassar b’mod permanenti meta ċittadin jitlob dan. Għandu wkoll itejjeb l-infurzar tal-
konformità konsistenti madwar it-tfassil ta’ profili ta’ individwi abbażi tal-attivitajiet online 
tagħhom. Nipproponu żewġ tipi ta’ sanzjonijiet: multa proporzjonali għall-fatturat tal-kumpanija, 
limitazzjonijiet tal-operazzjonijiet tal-kumpanija. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex bħalissa hemm trasparenza limitata ħafna dwar liema tip ta’ data 
tinġabar, kif tiġi pproċessata, u lil min tinbiegħ. Jeħtieġ li nillimitaw aktar l-abbuż tal-poter mill-ġganti 
tad-data u niżguraw li l-kunsens li ċ-ċittadini jagħtu għall-ipproċessar tad-data jkun infurmat tajjeb. 
  
 

43. Nirrakkomandaw li tinħoloq aġenzija pan-UE indipendenti li jkollha tiddefinixxi b’mod ċar l-imġiba 
intrużiva (eż. spam) u toħloq linji gwida u mekkaniżmi dwar kif iċ-ċittadini jistgħu jagħżlu li ma 
jipparteċipawx u jirrevokaw id-data, speċjalment minn partijiet terzi. Għandu jkollha mandat biex 
tidentifika u tissanzjona lill-frodaturi u lill-organizzazzjonijiet mhux konformi. Għandha taħdem biex 
tiżgura l-konformità mar-regolamenti tal-UE għal entitajiet mhux ibbażati fl-UE li joperaw fl-UE. Din 
tkun iffinanzjata mill-istituzzjonijiet tal-UE u magħmula minn kunsill imħallat ta’ korpi indipendenti 
(jiġifieri esperti minn universitajiet u entitajiet li jirrappreżentaw il-professjonisti). Għandu jkollha 
praesidium ta’ rotazzjoni. Nipproponu żewġ tipi ta’ sanzjonijiet: multa proporzjonali għall-fatturat 
tal-kumpaniji, limitazzjonijiet tal-operazzjonijiet tal-kumpaniji. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex ma hemm l-ebda aġenzija ċentrali b’mandat b’saħħtu li tista’ tgħin liċ-
ċittadini speċjalment meta jkollhom problema u jeħtieġu għajnuna, konsulenza, jew appoġġ. Ma 
hemm l-ebda regola ċara u obbligatorja li l-kumpaniji jridu jsegwu u s-sanzjonijiet jew ma jiġux infurzati 
jew huma negliġibbli għall-kumpaniji.  
 
 

44. Nirrakkomandaw li tinħoloq sistema ta’ ċertifikazzjoni tal-UE li tirrifletti l-konformità mal-GDPR 
(Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) b’mod trasparenti u li għandha tiżgura li l-
informazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data tiġi ppreżentata b’mod aċċessibbli, ċar u sempliċi. Dan iċ-
ċertifikat ikun obbligatorju u viżibbli fuq is-siti web u l-pjattaformi. Dan iċ-ċertifikat għandu jinħareġ 
minn ċertifikatur indipendenti fil-livell Ewropew, possibbilment eżistenti jew maħluq apposta, li 
mhuwiex marbut mal-gvernijiet nazzjonali jew mas-settur privat. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex bħalissa m’hemm l-ebda trasparenza jew ftit li xejn hemm trasparenza 
dwar kemm id-data hija protetta tajjeb minn kull kumpanija u l-utenti/klijenti ma jistgħux jagħmlu 
għażliet infurmati. 
 
  

 
45. Nirrakkomandaw li l-GDPR (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) jiġi spjegat aħjar u li 

tittejjeb il-komunikazzjoni dwaru billi jinħoloq test standard dwar il-konformità li juża lingwaġġ 
sempliċi u ċar li jinftiehem minn kulħadd. Dan it-test għandu jippreżenta messaġġ ewlieni u/jew 
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prinċipji ewlenin. Il-proċess tal-għoti tal-kunsens għandu jkun aktar viżiv (jiġifieri bħal App li titlob 
permess espliċitu għall-aċċess mowbajl). Dan għandu jkun akkumpanjat minn kampanja ta’ 
informazzjoni (inkluż fuq it-TV) li b’mod konsistenti tipprovdi korsijiet obbligatorji (mill-inqas għal 
dawk li jaħdmu bid-data) u tagħti pariri lil dawk li jeħtieġu l-assistenza. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex bħalissa, il-lingwa tal-GDPR hija vaga u teknika wisq, l-ammont ta’ 
informazzjoni huwa kbir wisq, u mhuwiex aċċessibbli għal kulħadd. Il-komunikazzjoni wkoll mhijiex 
simili f’pajjiżi differenti u ħafna drabi teskludi koorti differenti prinċipalment persuni anzjani u nattivi 
li mhumiex diġitali. 
 
 
Sottofluss 5.4 Diġitalizzazzjoni b’Saħħitha 
 

46. Nirrakkomandaw li l-UE tindirizza l-problema tal-“aħbarijiet foloz” permezz ta’ żewġ mezzi: 
● Leġiżlazzjoni għall-kumpaniji tal-midja soċjali biex jimplimentaw algoritmi ta’ apprendiment 

awtomatiku li jistgħu jenfasizzaw l-affidabbiltà tal-informazzjoni fuq il-midja soċjali u l-
midja l-ġdida, filwaqt li jipprovdu lill-utent b’sorsi ta’ informazzjoni verifikata tal-fatti. 
Nirrakkomandaw li l-algoritmi jinżammu taħt kontroll mill-esperti biex jiġi żgurat il-
funzjonament tajjeb tagħhom; 

● L-implimentazzjoni ta’ pjattaforma diġitali li tikklassifika l-informazzjoni mill-midja 
tradizzjonali (eż. it-televiżjoni, l-istampa stampata, ir-radju) indipendentement mill-
interessi politiċi u ekonomiċi, u tinforma liċ-ċittadini dwar il-kwalità tal-aħbarijiet mingħajr 
ma tapplika l-ebda tip ta’ ċensura. Il-pjattaforma għandha tkun miftuħa għall-iskrutinju 
pubbliku u taderixxi mal-ogħla standards ta’ trasparenza, u l-UE għandha tiżgura li l-
finanzjament iddedikat jintuża għall-iskopijiet maħsuba. 

 
Nirrakkomandaw dan għaliex jeħtieġ li jiġu indirizzati tipi differenti ta’ midja u nemmnu li s-sanzjonijiet 
jew it-tneħħija tal-kontenut jistgħu jwasslu għal ċensura u jiksru l-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-
istampa. Nirrakkomandaw li l-esperti jiċċekkjaw u jimmonitorjaw il-funzjonament xieraq tal-algoritmu 
biex jiżguraw il-funzjonament xieraq tiegħu. Fl-aħħar nett, nirrakkomandaw li l-pjattaforma għandha 
tkun apolitika u indipendenti biex tiżgura t-trasparenza u l-libertà tal-espressjoni. Barra minn hekk, 
peress li huwa impossibbli li wieħed jeħles kompletament mill-aħbarijiet foloz, l-għoti ta’ dawn l-
għodod liċ-ċittadini se jgħin biex jitnaqqsu l-effetti tagħhom fl-Ewropa. 
  
 

47. Nirrakkomandaw li l-UE timplimenta azzjonijiet differenti sabiex tiżgura użu tajjeb tal-internet: 
● L-ewwel nett, l-UE għandha tindirizza n-nuqqas ta’ infrastrutturi u apparati li jipprevjenu liċ-

ċittadini milli jaċċessaw l-Internet.  
● Imbagħad, nirrakkomandaw ukoll li l-UE tħeġġeġ lill-Istati Membri biex jimplimentaw taħriġ 

dwar l-internet u r-riskji tiegħu għall-gruppi ta’ età kollha. Dan jista’ jsir billi jiġu introdotti 
klassijiet fl-iskejjel għat-tfal u ż-żgħażagħ, u jinħolqu programmi u kurrikuli differenti li jilħqu 
liċ-ċittadini adulti u anzjani. Il-kontenut ta’ dawn il-klassijiet għandu jiġi deċiż fil-livell 
Ewropew minn grupp ta’ esperti indipendenti.  

● Fl-aħħar nett, nirrikjedu li l-UE tieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex tiżgura li d-
diġitalizzazzjoni tas-soċjetà ma tħallix barra l-persuni mdaħħla fiż-żmien, filwaqt li tiżgura li 
s-servizzi essenzjali jkunu jistgħu jiġu aċċessati personalment ukoll.  

● L-UE għandha tiżgura li l-finanzjament iddedikat jintuża mill-Istati Membri għall-iskopijiet 
maħsuba. 

 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex hemm nuqqas ta’ infrastruttura u hardware (eż. apparat) f’xi postijiet fl-
Ewropa, u jeħtieġ li tiġi żgurata l-konnessjoni qabel ma ċ-ċittadini jiġu edukati, peress li nafu li hemm 
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ċerti reġjuni u profili li għandhom limitazzjonijiet fuq l-aċċess għall-internet. Nirrakkomandaw klassijiet 
sabiex jgħinu lit-tfal jiksbu l-litteriżmu diġitali, biex jinkludu programmi oħra ħalli jgħinu lill-
ġenerazzjonijiet imdaħħla fiż-żmien f’din it-trasformazzjoni diġitali u biex jieħdu l-miżuri meħtieġa biex 
jiżguraw li d-drittijiet tal-popolazzjoni anzjana ma jitnaqqsux bit-trasformazzjoni diġitali. 
  

 
48. Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea tippromwovi l-edukazzjoni taċ-ċittadini f’kull Stat Membru 

biex ittejjeb il-ħsieb kritiku, ix-xettiċiżmu u l-verifika tal-fatti sabiex tgħallimhom kif jevalwaw 
b’mod indipendenti jekk xi informazzjoni hijiex affidabbli jew le. Dan għandu jiġi implimentat fl-
edukazzjoni bażika bħala klassi speċifika u għandu jiġi offrut ukoll fi spazji pubbliċi oħra għaċ-
ċittadini ta’ kull età li jixtiequ japprofittaw minn dan it-taħriġ. L-UE għandha tiżgura li l-finanzjament 
iddedikat jintuża mill-Istati Membri għall-iskopijiet maħsuba. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex naħsbu li huwa impossibbli li wieħed jeħles kompletament mill-
aħbarijiet foloz, għalhekk dan it-taħriġ se jgħin liċ-ċittadini biex jirrikonoxxuhom huma stess. B’dan il-
mod, l-effetti tal-aħbarijiet foloz fuq is-soċjetà u fuq iċ-ċittadini nfushom se jitnaqqsu. Dan jagħti wkoll 
lill-individwi aktar jedd, flok jiddependu fuq l-istituzzjonijiet biex jiksbu informazzjoni affidabbli.  
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Panel 1 taċ-Ċittadini Ewropej: “Ekonomija aktar b’saħħitha, ġustizzja soċjali u impjiegi / Edukazzjoni, kultura, żgħażagħ u sport / Trasformazzjoni diġitali” 

ANNESS I: Kif ġew prodotti r-rakkomandazzjonijiet? 

A. Ħarsa Ġenerali lejn is-Sessjoni 3  
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Panel 1 taċ-Ċittadini Ewropej: “Ekonomija aktar b’saħħitha, ġustizzja soċjali u impjiegi / Edukazzjoni, kultura, żgħażagħ u sport / Trasformazzjoni diġitali” 

 

· Merħba u aġenda · 
· Kontribut mill-pjattaforma · 
· Spjegazzjoni tal-objettivi u 

tal-proċess · 

· Trasformazzjoni tal-orjentazzjonijiet f’ 

rakkomandazzjonijiet · 
· Ħidma fuq Messaġġi ewlenin 

għall-Plenarja tal-Konferenza · 

· Iċ-ċittadini jaqraw u jipprijoritizzaw 

l-orjentazzjonijiet 
· L-esperti u l-verifikaturi tal-fatti 

jkunu 

disponibbli għal Mistoqsijiet u 
Tweġibiet · 

· Feedback minn gruppi oħra 

u finalizzazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet 

· Rakkomandazzjonijiet dwar il-
votazzjoni · 
· Għeluq · 

· Finalizzazzjoni tal-Messaġġi ewlenin 

· Iċ-ċittadini jibdew jittrasformaw 

l-orjentazzjonijiet f’ 
rakkomandazzjonijiet · 
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orjentazzjonijiet 
f'rakkomandazzjonijiet 

- Trasformazzjoni tal-orjentazzjonijiet f’ 
rakkomandazzjonijiet 
- Finalizzazzjoni tar-

rakkomandazzjonijiet 

- Ħidma fuq Messaġġi ewlenin 

għall-Plenarja tal-Konferenza 

- Rakkomandazzjonijiet dwar il-
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B. Skema ta’ produzzjoni tar-rakkomandazzjonijiet  
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C. Proċess dettaljat għall-produzzjoni tar-rakkomandazzjonijiet 

Il-Ġimgħa, 25 ta’ Frar 2022 

Plenarja 1 

- Objettiv: Rikonnessjoni bħala Panel u tħejjija għas-Sessjoni 3 
- Merħba, Ftuħ għad-diskussjoni maċ-ċittadini; Aġġornament tal-pjattaforma; Aġenda 

ta’ tmiem il-ġimgħa; Introduzzjoni għall-metodoloġija tas-sessjoni 

Forum miftuħ 1 

- Objettiv: Prijoritizzazzjoni tal-orjentazzjonijiet 
- Qari tal-orjentazzjonijiet u d-diskussjoni informali fil-plenarja u fil-kamra tal-plenarja 

(ma tingħata l-ebda interpretazzjoni); prijoritizzazzjoni tal-orjentazzjonijiet bl-istikers; 
Kull ċittadin ingħata ħamsin stiker (għaxra fuchsia għal fluss 1, għaxra oranġjo għal 
fluss 2, għaxra ħodor għal fluss 3, għaxra blu għal flusss 4, għaxra ħomor għal fluss 5) 
u pproċeda billi pprijoritizza sa għaxar orjentazzjonijiet għal kull fluss.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fluss 5:  
Trasformazzjoni 
Diġitali Etika u 
Sikura 

 

Sottofluss 5.1 

Demokratizzazzj
oni tad-
Diġitalizzazzjoni 

Fluss 3:  
Soċjetà Ġusta 

 
 
 

Sottofluss 3.1 

Sigurtà Soċjali 

Fluss 4 
Apprendiment 
fl-Ewropa 

 
 

Sottofluss 4.1 

Identità 
Ewropea 

Fluss 1:  
Impjieg fl-
Ewropa 

 
 

Sottofluss 1.1 

Suq tax-Xogħol 

Fluss 2   
Ekonomija 
għall-Futur 
 
 

Sottofluss 2.1 

Innovazzjoni u 
Kompetittività 
Ewropea 
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Ħidma tas-sottogrupp 1 

- Objettiv: Bidu tat-trasformazzjoni tal-orjentazzjonijiet f’rakkomandazzjonijiet 

Is-Sibt, 26 ta’ Frar 2022 

Ħidma tas-sottogrupp 2 

- Objettiv 1: Trasformazzjoni tal-orjentazzjonijiet f’rakkomandazzjonijiet 
- Ġiet segwita l-istess metodoloġija bħal fil-ħidma tas-sottogrupp 1. 

- Objettiv 2: Għoti/riċeviment ta’ feedback lil sottogruppi oħra mill-istess fluss. 
- Objettiv 3: Għoti/riċeviment ta’ feedback minn sottogruppi oħra minn flusss differenti. 

- Tkompliet l-istess metodoloġija bħal qabel . 
- Objettiv 4: Finalizzazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet 

- F’din l-aħħar fażi, sar tentattiv biex jiġi integrat il-feedback mis-sottogruppi l-oħra u 
mill-verifika tal-fatti. Is-sottogruppi ffinalizzaw ir-rakkomandazzjonijiet tagħhom. 

 

Il-Ħadd, 27/02/2022 

Forum miftuħ 2 

- Objettiv: Ħidma fuq il-messaġġi ewlenin għall-Plenarja tal-Konferenza 
- Il-grupp ta’ 20 rappreżentant tal-Panel fil-Plenarja tal-Konferenza ħadem ukoll bejn 

sessjonijiet biex jipproduċi l-messaġġi ewlenin. Biex jagħmlu dan, huma wettqu 
intervisti ma’ parteċipanti oħra biex jippruvaw jisiltu dawn il-messaġġi u biex ikunu 
jistgħu jikkomunikaw is-sejbiet tal-Panel b’mod sempliċi. Il-messaġġi ewlenin 
għandhom jirriflettu r-rakkomandazzjonijiet u l-ġustifikazzjonijiet tagħhom. 

Plenarja 2 

- Objettiv: Rakkomandazzjonijiet dwar il-votazzjoni 

Struzzjonijiet mogħtija lill-parteċipanti: 

 

1. Agħfas buttuna mit-tablet 

  

3. Iċċekkja n-Numru ta’ 

Identifikazzjoni Personali (PIN) 
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2. Skennja kodiċi QR biex 

taċċessa l-link tal-formola mar-

rakkomandazzjonijiet tal-Fluss 

tiegħek li jinsab fuq il-wara tat-

tablet 

 

4. Daħħal il-PIN fil-formola 
 

 

5. Ivvota b’saba’ l-kbir ’il fuq jew 

b’saba’ l-kbir ’l isfel għal kull 

waħda mir-

rakkomandazzjonijiet f’kull Fluss 

u ibgħat 

 
 
 
 
 
 
6. Ir-rakkomandazzjonijiet 
b’70 % jew aktar ta’ saba’ l-kbir 
’il fuq mill-voti mitfugħa jiġu 
adottati. 
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Anness II: Kontributi tal-esperti u tal-verifikaturi tal-fatti biex jiġi appoġġat il-proċess tal-verifika tal-

fatti 

Il-kontribut tal-esperti u tal-verifikaturi tal-fatti ġie kkoordinat mill-hekk imsejjaħ, “Ċentru tal-Għarfien 
u tal-Informazzjoni” (Knowledge and Information Centre – KIC), li jikkonsisti minn membri tas-
Segretarjat Komuni u mill-grupp ta’ deliberazzjoni. Kull meta l-parteċipanti, il-faċilitaturi, l-osservaturi 
jew l-esperti li attendew identifikaw ħtieġa ta’ kjarifika fattwali, din ġiet ikkomunikata lill-KIC, li 
indirizza mill-ġdid il-kwistjoni lill-espert u/jew lill-verifikatur tal-fatti xieraq. 

Għadd ta’ esperti fuq il-post u online segwew id-deliberazzjonijiet tas-sottogruppi sabiex ikunu jistgħu 
jiskattaw il-verifika tal-fatti. Barra minn hekk, l-esperti mit-tliet Istituzzjonijiet kienu disponibbli sabiex 
iwieġbu għall-mistoqsijiet ta’ verifika tal-fatti fl-oqsma ta’ għarfien espert rispettivi tagħhom, b’mod 
partikolari fir-rigward ta’ strumenti regolatorji u strumenti oħra ta’ politika diġà eżistenti.  

L-esperti u l-verifikaturi tal-fatti ntalbu jwieġbu fi żmien qasir ħafna billi jirritornaw test kemm jista’ 
jkun ċar li jista’ jiġi trażmess mill-faċilitatur lill-parteċipanti mal-approvazzjoni mill-KIC. L-esperti ta’ 
hawn taħt kienu disponibbli, mhux kollha rċevew mistoqsijiet u xi wħud setgħu jipprovdu kontribut 
taħt diversi flusss.  

Lista ta’ esperti fuq il-post u online: 

Esperti għal Fluss 1: Impjieg fl-Ewropa 

● Barbara Gerstenberger, Kap tal-Unità, Ħajja tax-Xogħol, Eurofound 

● Massimiliano Mascherini, Kap tal-Unità (ad interim), Politiki Soċjali, Eurofound 

● Sebastian Heidebrecht, (Fluss 5 ukoll) Assistent Professur, Ċentru għar-Riċerka fil-qasam tal-
Integrazzjoni Ewropea (Centre for European Integration Research, EIF) Università ta’ Vjenna 

● Leonie Westhoff, Riċerkatur Assoċjat, Ċentru għall-Istudji Politiċi Ewropej (CEPS) 

Esperti għal Fluss 2: Ekonomija għall-Futur 

● Daniel Gros, Membru tal-Panel u Distinguished Fellow fiċ-Ċentru għall-Istudji Politiċi Ewropej 
(CEPS) 

● Allesandro Giovannini, Kap Ekonomista fid-Direttorat Ġenerali għar-Relazzjonijiet 
Internazzjonali u Ewropej fil-Bank Ċentrali Ewropew 

● Gianluca Sgueo (Fluss 5 ukoll), Senior Associate Fellow u Adjunct Professor fl-Iskola ta’ 
Governanza ta’ Brussell (BsoG) 

Esperti għal Fluss 3: Soċjetà Ġusta 

● John Hurley, Aġent Kap tal-Unità, Unità tal-Impjiegi, Eurofound 

● Nicolas Defaye, Uffiċjal responsabbli għall-Politika, European Federation for Family 
Employment and Home Care 

https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/barbara-gerstenberger
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/massimiliano-mascherini
https://politikwissenschaft.univie.ac.at/en/about-us/staff/heidebrecht/
https://politikwissenschaft.univie.ac.at/en/about-us/staff/heidebrecht/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/leonie-westhoff/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/daniel-gros/
https://www.ecb.europa.eu/pub/research/authors/profiles/alessandro-giovannini.en.html
https://brussels-school.be/team/gianluca-sgueo
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/john-hurley
https://www.effe-homecare.eu/en/about-us/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.effe-homecare.eu/en/__;!!DOxrgLBm!WYE5Xs3oA9EXLRMOiOqQ_pRE6xaLvqWMcMVD6IYo1HoOxOZOn1yOZbQ4tZRr2iHEARr2eA$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.effe-homecare.eu/en/__;!!DOxrgLBm!WYE5Xs3oA9EXLRMOiOqQ_pRE6xaLvqWMcMVD6IYo1HoOxOZOn1yOZbQ4tZRr2iHEARr2eA$
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● Paul Ginnell, Direttur tan-Netwerk Ewropew Kontra l-Faqar (EAPN) l-Irlanda 

● Elizabeth Gosme, Direttur, COFACE (Konfederazzjoni tal-Organizzazzjonijiet tal-Familja fl-
Unjoni Ewropea) 

Esperti għal Fluss 4: Apprendiment fl-Ewropa 

● Jimmy Jamar, Segretarju Ġenerali, Europa Nostra 

● Charis Hughes, Senior Communications u Impact Research Officer, Léargas (l-Aġenzija 
Nazzjonali tal-Erasmus+ tal-Irlanda) 

● Jemma Lee, Senior Support u Development Officer, Léargas (l-Aġenzija Nazzjonali ta’ 
Erasmus+ tal-Irlanda) 

● Amélia Veiga, Assistent Professur, Università ta’ Porto 

● Andrea Lapegna, Koordinatur tal-Kampanja tal-Komunikazzjoni, Pjattaforma għall-
Apprendiment Tul il-Ħajja (LLP) 

● Altheo Valentini, President tal-Bord “All Digital” 

● Giuseppina Tucci,   Segretarju Ġenerali, Organizzazzjoni tal-Uffiċċju tal-Unions tal-Istudenti 
tal-Iskejjel Ewropej (OBESSU) 

● Selina McCoy, Associate Research Professor fl-Istitut tar-Riċerka Ekonomika u Soċjali (ESRI) u 
Adjunct Professor fi Trinity College Dublin 

● Gabriela Martinez Sainz, Ad Astra Fellow u Assistent Professur, University College Dublin 

Esperti għal Fluss 5: Trasformazzjoni Diġitali Etika u Sikura 

● Rosanna Fanni, Riċerkatur Assoċjat u Koordinatur tal-Forum Diġitali, Ċentru għall-Istudji 
Politiċi Ewropej CEPS 

● Bart Preneel, Kap tal-Grupp tas-Sigurtà tal-Kompjuters u tal-grupp tal-Kriptografija 
Industrijali, KU Leuven 

● Vasiliki Artinoupoulou, Professur tal-Kriminoloġija fid-Dipartiment tas-Soċjoloġija tal-
Università tax-Xjenzi Soċjali u Politiċi ta’ Panteion, Ateni  

 

  

https://www.eapn.ie/eapan_staff/paul-ginnell/
https://coface-eu.org/connect/#Secretariat
https://www.europanostra.org/about-us/governance/council/
https://www.leargas.ie/our-team/
https://www.leargas.ie/our-team/
http://www.cipes.pt/user/19/?language=en
https://lllplatform.eu/author/andrea/
https://all-digital.org/portfolio_page/altheo-valentini/
https://www.obessu.org/about/structure/secretariat/
https://www.esri.ie/people/selina-mccoy
https://people.ucd.ie/gabriela.martinezsainz
https://www.ceps.eu/ceps-staff/rosanna-fanni/
https://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00003308
https://sociology.panteion.gr/index.php/en/staff/academic-staff/79-2018-11-28-09-02-14/272-2018-11-28-09-04-5
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Anness III: Rakkomandazzjonijiet oħra li tqiesu mill-panel u li ma ġewx adottati 
 

Fluss 3: Soċjetà Ġusta 
 
Sottofluss 3.2 Drittijiet Ugwali 
 
Nirrakkomandaw li l-UE toħloq mekkaniżmu biex tiżgura l-monitoraġġ u l-infurzar tad-drittijiet tal-
minoranzi (eż. portal jew uffiċċju fejn in-nies jistgħu jressqu lmenti).  
 
Nirrakkomandaw dan għaliex nemmnu li kull individwu jista’ jesprimi l-opinjoni tiegħu u għandu d-
dritt li jfittex u jirċievi l-għajnuna. Tali uffiċċju huwa meħtieġ sabiex titnaqqas it-tensjoni bejn il-
minoranzi u l-maġġoranza. 
 
 
Sottofluss 3.3 Ġustizzja / Sottofluss 3.4 Aċċess għall-Isports 
 
Nirrakkomandaw li l-UE għandha tqajjem sensibilizzazzjoni dwar l-attività fiżika permezz ta’ 
“mudellar tar-rwol” permezz ta’ personalitajiet pubbliċi (eż. l-avvenimenti tal-Parlament għandhom 
jinkludu xi forma ta’ attività fiżika jew ġest għal ftit sekondi bħal tmattir, twettiq ta’ dak li jingħad 
jew qbiż). 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex l-involviment minn personalitajiet pubbliċi dwar l-attività fiżika se 
jqajjem sensibilizzazzjoni. 
 

 
Fluss 5: Trasformazzjoni Diġitali Etika u Sikura 
 
Sottofluss 5.3 Protezzjoni tad-Data 
 

Nirrakkomandaw il-ħolqien ta’ Web ID li taħżen data personali u sensittiva iżda li tagħmilha 
disponibbli biss għall-awtoritajiet u l-pulizija. Il-pjattaformi u l-bejjiegħa online se jużaw kodiċi 
online assoċjat ma’ Web ID u d-data li hija rilevanti għal attività partikolari. L-issettjar awtomatiku 
għall-kondiviżjoni tad-data permezz ta’ din l-ID għandu jkun in-nuqqas ta’ kunsens. Id-data għandha 
tingħata biss lill-partijiet involuti direttament u mhux lil parti terza 3. Jekk id-data tingħata lil parti 
terza 3, ċittadin għandu jkun jista’ faċilment jagħżel li ma jipparteċipax. Id-data għandha tkun 
disponibbli biss għal żmien limitat jew għal tranżazzjoni speċifika. L-awtorizzazzjoni għall-użu tad-
data għandu jkollha skadenza jew definizzjoni ċara dwar liema azzjonijiet jistgħu jittieħdu minn 
kumpanija b’din id-data. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex bħalissa l-kumpaniji jistgħu jiġbru d-data kollha inkluża d-data personali 
u sensittiva u jistgħu jużawha għal ħafna skopijiet mingħajr ma jiżvelaw kif u għaliex eżatt. Għalhekk, 
l-atturi jiksbu aktar informazzjoni milli fil-fatt ikollhom bżonn biex jipprovdulna servizzi u mbagħad 
ikunu jistgħu jerġgħu jbigħu jew jużaw mill-ġdid data oħra mingħajr il-kunsens tagħna. Fl-istess ħin se 
tiggarantixxi r-responsabbiltà tal-utenti tal-internet filwaqt li tippreserva l-anonimità relattiva 
tagħhom.  
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ANNESS IV: Raggruppament ta’ Orjentazzjonijiet 
 
Fluss 1: Impjieg fl-Ewropa 

 

Sottogrupp 01 (1.1. Is-Suq tax-Xogħol) 

1. 1.1.1.1: Politika ekonomika proattiva tal-UE li tikkontrolla aħjar il-globalizzazzjoni. 

2. 1.1.1.2: Għandha tiġi adottata “Magna Carta” li tirregola t-temi ċentrali kollha fil-qasam tax-

xogħol. 

3. 1.1.1.3: L-implimentazzjoni nazzjonali tar-regolamenti tal-UE hija problema. 

4. 1.1.2.2: Ma għandhiex tkun limitata żżejjed il-libertà intraprenditorjali. 

5. 1.1.2.4: Dritt għall-impjiegi għal kulħadd. 

6. Raggruppament (3 orjentazzjonijiet) 1.1.2.1: Għandu jkun hemm armonizzazzjoni tad-

drittijiet tal-ħaddiema u tal-kundizzjonijiet tax-xogħol. 1.3.1.4: Sforz biex jinżammu standards 

Ewropej ta’ kwalità ogħla fl-organizzazzjoni tax-xogħol u fid-drittijiet tal-ħaddiema. 1.3.1.7: 

Implimentazzjoni ta’ koordinazzjoni dejjem akbar fil-politiki dwar ix-xogħol bejn il-pajjiżi 

Ewropej.  

7. 3.2.3.2:  Nirrakkomandaw li l-UE tistabbilixxi istituzzjoni għall-monitoraġġ tal-kundizzjonijiet 

tax-xogħol fl-Istati Membri kollha. 

8. 1.1.3.1: Appoġġ għall-formazzjoni tat-trade unions. 

9. Raggruppament (4 orjentazzjonijiet) [1.1.4: Bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata] 1.1.4.2: Il-

kura (tfal, anzjani) trid tittejjeb biex ikun hemm bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja privata.  

1.1.4.5: Forom oħra ta’ familji ma għandhomx jiġu injorati. Dan japplika wkoll għall-familji li 

jieħdu ħsieb persuni b’diżabbiltà. 1.1.4.1: Hemm bżonn li jingħalaq id-distakk bejn is-settur 

pubbliku u dak privat. 1.1.4.4: Urġenza kbira fl-implimentazzjoni tal-linji gwida tal-UE fid-dritt 

nazzjonali. 

10. Raggruppament (2 orjentazzjonijiet) [1.1.5: Pjan ta’ Azzjoni tal-UE dwar id-drittijiet soċjali] 

1.1.5.1: Il-Pjan ta’ Azzjoni għandu jsir legalment vinkolanti sabiex il-gvernijiet nazzjonali jkunu 

obbligati jimplimentawh. 1.1.5.2: Aktar informazzjoni għaċ-ċittadini f’dawn id-deċiżjonijiet.  

11. Raggruppament (3 orjentazzjonijiet) 1.1.2.3: L-UE għandha tistabbilixxi salarju minimu 

Ewropew - 3.2.3.1: Nirrakkomandaw li l-UE timxi lejn l-adozzjoni ta’ paga minima fl-Unjoni 

Ewropea kollha. 1.1.7.3: Qabel l-introjtu bażiku mingħajr kundizzjonijiet, l-UE trid tistabbilixxi 

paga minima. 

12. 3.2.5.4: Nirrakkomandaw li l-UE tiffoka fuq l-istabbiliment ta’ ħin tax-xogħol standard fil-

ġimgħa (iqsar u uniformi) biex jiġi żgurat trattament aħjar u ugwali taċ-ċittadini Ewropej u l-

familji tagħhom. 
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Sottogrupp 06 (1.2. Żgħażagħ u Impjiegi) 

13. 1.2.1.1: Nipproponu li l-istudenti mill-iskola sekondarja jingħataw l-opportunità li jiksbu 

esperjenzi differenti f’diversi ambjenti tax-xogħol u/jew fi proġetti soċjali sabiex jiksbu 

għarfien dwar is-suq tax-xogħol. F’fażi ta’ studju aktar tard, nipproponu li dawn l-esperjenzi 

jkunu aktar iffukati fuq l-interess u t-taħriġ tagħhom. B’dan il-mod jitgħallmu l-importanza 

tar-responsabbiltà u jiksbu għarfien dwar il-futur possibbli tagħhom u jiksbu rispett għall-

professjonijiet differenti. 

14. Raggruppament (4 orjentazzjonijiet)) 1.2.1.2: Nipproponu li l-kumpaniji u l-

organizzazzjonijiet jiġu stimulati biex jipprovdu internships billi jingħatawlhom benefiċċji tat-

taxxa u/jew benefiċċji oħra. 1.2.5.1: F’żoni remoti, l-iskejjel, il-gvernijiet, l-organizzazzjonijiet 

u l-kumpaniji lokali jridu jaħdmu flimkien mill-qrib biex dawk l-internships ikunu effettivi fil-

prattika wkoll. 3.3.4.1: Promozzjoni tal-aċċess għall-ewwel impjieg, u internships għall-

edukazzjoni professjonali u l-edukazzjoni għolja. 1.3.3.6: Ħolqien ta’ programmi li jqarrbu liż-

żgħażagħ lejn in-negozji. 

15.  1.2.3.1: L-edukazzjoni għandha titfassal aħjar għall-ħtiġijiet li qed jinbidlu fis-suq tax-xogħol. 

Għalhekk, l-għalliema għandhom jiksbu fehim aħjar ta’ dawk il-ħtiġijiet. Nipproponu li jiġu 

organizzati konsultazzjonijiet regolari bejn il-politika, l-edukazzjoni u n-negozju biex jiġu 

identifikati l-ħtiġijiet. 

16. Raggruppament (3 orjentazzjonijiet) [1.2.2: It-telf ta’ ħiliet mhux diġitali u ta’ kompetenzi 

soċjali meħtieġa għas-suq tax-xogħol.] 1.2.2.1: Il-kompetenzi soċjali huma: nitgħallmu 

ninteraġixxu ma’ xulxin, nisimgħu lil xulxin, nittolleraw, inħeġġu d-djalogu, nibnu reżistenza, 

niftiehmu, nirrispettaw u napprezzaw lill-oħrajn. 1.2.2.2: Ħarreġ lil min iħarreġ: qabelxejn l-

għalliema jridu jkunu konxji ta’ dawn il-ħiliet soċjali u mħarrġa biex jiggwidaw liż-żgħażagħ 

fihom. Ħarreġ lil min iħarreġ. 1.2.2.4: Iż-żgħażagħ għandhom jitħeġġu jkunu indipendenti fis-

soċjetà. Huwa għalhekk li għandhom jiġu inkoraġġuti biex b’mod permanenti jistudjaw 

lilhom infushom, jaħsbu b’mod kritiku u jibqgħu kurjużi. B’attenzjoni għas-saffi differenti 

kollha fis-soċjetà. 

17. 1.2.2.3: It-taħriġ uman bħal-letteratura klassika u l-etika għandu jerġa’ jiġi mgħallem f’pajjiżi 

fejn ma għadux isir. 

18. Raggruppament (3 orjentazzjonijiet) 1.2.3.2: Rikonoxximent reċiproku tad-diplomi u tal-

istandardizzazzjoni tat-taħriġ fl-UE għandhom jiġu armonizzati aħjar. 3.3.3.2: Li l-lawrji 

akkademiċi tal-UE jiġu vvalidati fil-pajjiżi kollha tal-UE. 2.1.2.2: Nirrakkomandaw li l-kwalifiki 

professjonali (bħal-liċenzji) ikunu kompletament trasferibbli u rikonoxxuti fl-Istati Membri 

kollha tal-UE. 

19. Raggruppament (3 orjentazzjonijiet) [1.2.4: X’nistgħu nitgħallmu għall-futur fir-rigward tat-

taħriġ, l-internships u l-aċċess għas-suq tax-xogħol mitlufa minħabba l-kriżi tal-COVID-19, li 

għandhom impatt akbar fuq iż-żgħażagħ u l-aktar dgħajfa fis-soċjetà.] 1.2.4.1: Proposta 

għall-attivazzjoni mill-ġdid tal-programmi li kienu diġà fis-seħħ qabel il-pandemija: 

sfortunatament, xi links għal dawn il-programmi, disponibbli fuq is-sit web tal-UE, ma 

għadhomx aġġornati. L-Ewropa għandha tipprovdi wkoll programmi għat-tfal taħt it-18-il 

sena. 1.2.4.2: L-UE għandha tikkomunika aħjar dwar id-diversi programmi li tvara għall-

irkupru mill-pandemija, pereżempju l-programm ALMA 1.2.4.3: Minħabba l-pandemija 
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naqset il-mobbiltà possibbli għaż-żgħażagħ biex jaħdmu fi Stati Membri oħra. Għalhekk irridu 

naċċelleraw il-programmi diġitali biex nippromwovu dak l-iskambju. 

20. 1.2.4.4: Għandhom jitnaqqsu kemm jista’ jkun l-iżvantaġġi li l-istudenti jiffaċċaw bl-

estensjoni tal-istudji tagħhom minħabba li ma setgħux jagħmlu internship. L-iżvantaġġi 

huma, pereżempju: spejjeż, tiġdid ta’ studji, dewmien biex jidħlu fis-suq tax-xogħol.  

21. 1.2.4.5: Il-gvernijiet iridu jkunu kapaċi jirreaġixxu aktar malajr u b’mod aktar flessibbli meta 

jinqalgħu ċirkostanzi urġenti bħal kriżi. Nipproponu li jittieħdu lezzjonijiet u li jsiru xenarji 

ġodda biex ikunu aktar flessibbli fl-urġenza li jmiss. (Rigward ix-xogħol, l-edukazzjoni, ...)  

 

Sottogrupp 15 (1.3. Diġitalizzazzjoni fuq il-Post tax-Xogħol) 

22. Raggruppament (5 orjentazzjonijiet)) 1.3.1.1: Sforz biex jinżamm ix-xogħol fl-Ewropa. 

1.3.1.2: Stabbiliment ta’ inċentivi u abbozzar ta’ leġiżlazzjoni li tgħin biex jinżammu l-impjiegi 

fil-pajjiżi tal-UE / Ewropej abbażi tal-kwalità rikonoxxuta Ewropea. 1.3.1.5: Tħeġġiġ tal-

kumpaniji Ewropej biex jassumu responsabbiltà soċjali akbar filwaqt li jżommu l-kwartieri 

ġenerali tagħhom fl-Ewropa. 1.3.1.8: Kejl ta’ kemm-il impjieg jista’ jiġi rilokat kull sena lejn 

pajjiżi mhux Ewropej. 1.3.1.6: Tassazzjoni tad-delokalizzazzjoni bħala l-aħħar għażla. 

23. 1.3.1.3: Sforz biex jinkisbu livelli komparabbli ta’ pagi bejn il-pajjiżi produtturi fil-livell 

internazzjonali. 

24. Raggruppament (5 orjentazzjonijiet) 1.3.2.1: Armonizzazzjoni tar-regolamentazzjoni tal-

ħidma intelliġenti fil-livell Ewropew u verifikar tal-konformità tagħha. 1.3.2.8: 

Armonizzazzjoni tar-regolamentazzjoni tal-ħidma intelliġenti fil-livell Ewropew u verifika tal-

konformità tagħha fuq il-postijiet tax-xogħol. 1.3.2.5: Armonizzazzjoni tal-ħidma intelliġenti 

fil-livell Ewropew billi jiġu pprovduti s-sigħat tax-xogħol, id-disponibbiltà, il-mistrieħ (id-dritt 

għall-iskonnessjoni) u anke verifika tal-konformità tar-regolamenti. 1.3.2.6: Armonizzazzjoni 

u verifika tad-disponibbiltà anke f’perijodi ta’ vaganzi fil-każ ta’ emerġenzi. 1.3.2.7: 

Armonizzazzjoni tar-regolamenti tal-ħidma intelliġenti fil-livell Ewropew u sforz biex tiġi 

evitata l-esklużjoni ta’ dawk f’ħidma intelliġenti mill-ħajja soċjali. 

25. Raggruppament (3 orjentazzjonijiet)) 1.3.2.2: Għoti ta’ setgħa ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet lill-

impjegati fir-rigward tal-organizzazzjoni ta’ xogħolhom id-dar (pereżempju familji bit-tfal). 

1.3.2.4: Abbozzar ta’ kuntratti b’kondizzjonijiet ċari u standardizzati li jindikaw liema kompiti 

għandhom isiru mid-dar u liema le. 4.2.3.1: Nirrakkomandaw li jiġu promossi diskussjonijiet 

madwar il-mejda mal-iskejjel, il-kumpaniji, il-politika, id-dipartiment tas-saħħa, il-psikologi, 

is-soċjologi u li l-edukazzjoni online u x-xogħol online jiġu rregolati bil-liġi. 

26. 1.3.2.3: Tnaqqis tal-ħin tax-xogħol u żieda fl-effettività tiegħu permezz tat-teknoloġija.  

27. 1.3.3.7: Ħolqien ta’ impjiegi ġodda fil-ġestjoni tal-pjattaformi. 

28. Raggruppament (4 orjentazzjonijiet) 1.3.3.8: Ħolqien ta’ pjattaformi ta’ skambju diġitali 

għall-persuni rtirati. - 1.3.3.9: Tħeġġiġ tad-diġitalizzazzjoni għat-taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema 

(jiġifieri l-maternità). 1.3.3.10: Arrikkiment tal-pjattaformi ta’ taħriġ diġitali b’kontenut 

differenti, f’oqsma differenti ta’ għarfien. 1.3.3.11: Ħolqien ta’ pjattaformi differenti skont it-

tema u ffaċilitar tal-użu tagħhom. 
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Fluss 2: Ekonomija għall-Futur 

 

Sottogrupp 02 (2.1. Innovazzjoni u Kompetittività Ewropea) 

29. 2.1.1.1: Nirrakkomandaw li l-UE tinvesti fir-riċerka u l-innovazzjoni għall-iżvilupp ta’ materjali 

u riżorsi ġodda, jew dawk bl-iżgħar impronta ambjentali.  

30. Raggruppament (5 orjentazzjonijiet): [2.2.1: Il-metodi ta’ produzzjoni tagħna jniġġsu wisq. 

Kif nistgħu nirrevedu t-tekniki tal-produzzjoni tagħna biex nagħmluhom aktar virtużi?] 

2.2.1.4: Żvilupp ta’ azzjonijiet ta’ impatt immedjat fuq perjodu qasir. 2.2.1.1: Nissuġġerixxu 

regolamenti ġodda għat-tekniki tal-produzzjoni (dwar il-ħajja tal-prodotti, l-emissjonijiet ta’ 

gassijiet b’effett ta’ serra, l-adattament għall-konfini tas-sistemi tal-ħajja), inkluż sussidji li 

jħeġġu lill-kumpaniji li jixtiequ jiżviluppaw tekniki ekoloġiċi. 2.1.1.4: Nirrakkomandaw li 

jingħata appoġġ aktar b’saħħtu lill-kumpaniji li jinvestu fit-tnaqqis tal-kostijiet ambjentali tal-

proċess ta’ produzzjoni tagħhom, kif ukoll li jkun hemm investiment fl-iżvilupp ta’ prodotti li 

għandhom anqas konsegwenzi ambjentali. 2.2.1.5: Tħeġġiġ ta’ ekonomija ta’ riċiklaġġ, anke 

fl-industrija u fl-enerġija. 2.2.2.4 Nirrakkomandaw azzjonijiet għar-riċiklaġġ tal-enerġija. 

 

31. Raggruppament (4 orjentazzjonijiet): 2.1.4.1: Nirrakkomandaw li l-UE tidderieġi aktar sforzi 

lejn l-implimentazzjoni tar-riżultati tar-riċerka sabiex dawn ma jibqgħux fuq il-karta biss. 

2.1.4.2: Nirrakkomandaw li r-riżultati tar-riċerka jiġu organizzati f’bażijiet tad-data 

disponibbli pubblikament, b’xejn u ċentralizzati. 2.1.5.1: Nirrakkomandaw li jkun hemm 

sistema għal xjentisti li jirriċerkaw fenomeni simili biex jgħaqqdu r-riżorsi tagħhom flimkien. 

2.1.5.2: Nirrakkomandaw li l-UE tirriżerva fondi għall-finanzjament ta’ oqsma speċifiċi ta’ 

riċerka. 

32. Raggruppament (5 orjentazzjonijiet): 2.2.3.1: Żieda tas-sehem tal-enerġija solari fil-

produzzjoni tal-enerġija fl-UE, inkluż billi tiġi promossa l-produzzjoni tal-enerġija fuq skala 

żgħira fil-livell individwali. 2.2.3.2: Żvilupp u investiment fl-enerġija mir-riħ. 2.2.3.3: Żvilupp 

tal-enerġija tal-idroġenu. 2.2.3.4: Użu tal-ilma baħar għall-produzzjoni tal-elettriku. 1.3.4.1: 

Tħeġġiġ tal-produzzjoni tal-enerġija primarja minn sorsi rinnovabbli biex jiġi alimentat l-

apparat diġitali. 

33. Raggruppament (3 orjentazzjonijiet): 2.2.4.1: Tnaqqis fl-għadd ta’ intermedjarji bejn il-

produzzjoni u l-konsumaturi. 2.1.1.3: Nirrakkomandaw li nippruvaw inqassru l-ktajjen tal-

provvista u niddependu anqas fuq il-materjali importati minn partijiet oħra tad-dinja. 

Ninvestu f’riżorsi lokali. 1.3.4.11: Esplorazzjoni tal-opportunità li tinsilet il-materja prima u 

jiġi prodott apparat diġitali fl-Ewropa biex tingħalaq il-katina tal-produzzjoni. 

34. Raggruppament (2 orjentazzjonijiet): 2.2.4.2: Ħtieġa li tinbidel il-paradigma "tal-provvista u 

d-domanda” għal paradigma ta’ ħtiġijiet u limiti. Għandna nabbandunaw il-paradigma tat-

tfittxija tal-profitt bħala objettiv ekonomiku. 2.2.7.2: Ħruġ mill-paradigma tat-tkabbir. 

35. 1.3.4.3: Stabbiliment ta’ inċentivi għal produzzjoni tal-enerġija mifruxa (kumpaniji, familji)  

 

Sottogrupp 07 (2.2. Ekonomija Sostenibbli / 2.3. Tassazzjoni 

36. Raggruppament (5 orjentazzjonijiet): 2.2.1.2: Nissuġġerixxu miżuri biex jitnaqqas l-iskart u 

għalhekk l-impatt fuq l-ambjent tal-industriji li jniġġsu. B’mod partikolari, nissuġġerixxu li l-

kumpaniji jiġu kostretti jipproduċu b’mod aktar intelliġenti (metodi, etika, materjali). 2.2.4.3: 
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Ħolqien ta’ liġi dwar il-kontenituri tal-plastik sabiex jitnaqqsu.   2.4.2.1: Jiġi żgurat imballaġġ 

aktar riċiklabbli. 1.3.4.6: Verifika tal-impatt tal-iskart diġitali. 1.3.4.8: Stabbiliment ukoll ta’ 

kontroll tal-konformità tal-qafas legali dwar l-iskart ta’ apparat diġitali. 

37. Raggruppament (3 orjentazzjonijiet): 2.4.6.5: Leġiżlazzjoni għall-projbizzjoni ta’ ħwienet 

kbar milli jarmu ikel konsumabbli u t-tqegħid għad-dispożizzjoni ta’ dan l-ikel għan-nies li 

jeħtiġuh. 2.4.6.1: Skemi li jgawdi minnhom kulħadd (prodotti żejda ta’ supermarkets 

mibjugħa bi prezzijiet aktar baxxi lil ħwienet tal-merċa ta’ solidarjetà u mbagħad lil 

konsumaturi b’introjtu aktar baxx) b’benefiċċji fiskali. 2.4.6.2: Pjanar, distribuzzjoni u 

allokazzjoni (). 

38. Raggruppament (3 orjentazzjonijiet):  2.2.2.1: Promozzjoni ta’ programmi ta’ skart żero u 

edukazzjoni tal-konsumaturi. 2.2.4.4: Tħeġġiġ biex in-nies jadottaw imġiba aktar 

responsabbli. 2.4.6.3: Miri biex jinbidlu d-drawwiet u t-talbiet tal-konsumaturi b’rabta ma’ 

prodotti li jistgħu jiġu prodotti b’mod sostenibbli (f’termini ta’ kwantitajiet).  

39. Raggruppament (5 orjentazzjonijiet): 2.2.2.2: Appoġġ għal aktar riċiklaġġ fl-Ewropa: B’mod 

partikolari, nissuġġerixxu l-iżvilupp tar-riċiklaġġ ta’ għodod teknoloġiċi bħat-telefowns, 

speċjalment b’offerti speċjali għax-xiri ta’ oġġetti użati. 2.1.1.2: Nirrakkomandaw li l-UE 

tiffoka fuq modi kif ir-riżorsi eżistenti jistgħu jintużaw bl-aktar mod effiċjenti (pereżempju r-

riċiklaġġ) u tinvesti fihom. 2.5.5.1: Finanzjament tal-ħidma u tal-attivitajiet ta’ riċerka għall-

adattament tal-apparat minflok is-sostituzzjoni tiegħu. 1.3.4.2: Investiment fir-riċerka, fil-

produzzjoni Ewropea, fir-riċiklaġġ ta’ apparat (batteriji, oħrajn). 1.3.4.7: Tħeġġiġ taċ-ċittadini 

biex jirriċiklaw l-iskart diġitali. 

40. Raggruppament (2 orjentazzjonijiet): 2.2.2.3: Irridu niġġieldu kontra l-obsolexxenza 

programmata, inkluż billi nippromwovu konsum responsabbli u billi nagħżlu prodotti li 

għandhom ħajja itwal (teknoloġija, ħwejjeġ). 2.1.3.3: Nirrakkomandaw li tittieħed azzjoni 

kontra l-“obsolexxenza programmata”. 

41. Raggruppament (2 orjentazzjonijiet): 2.2.5.1: Regolamentazzjoni tal-estrazzjoni ta’ 

kriptovaluta. 1.3.4.12: Evalwazzjoni tal-impatt ambjentali tal-kriptovaluti li jeħtieġu ħela ta’ 

enerġija mhux prodotta b’mod sostenibbli. 

42.  2.2.6.1: Stabbiliment ta’ miri għall-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra fil-livell 

reġjonali. 

43. Raggruppament (2 orjentazzjonijiet): 2.2.8.1: Kunsiderazzjoni mill-ġdid tal-infrastruttura tat-

trasport biex jiġi promoss l-użu tat-trasport pubbliku u l-mobbiltà mhux motorizzata. 1.3.4.4: 

Tħeġġiġ tal-użu tat-trasport pubbliku.  

44. Raggruppament (2 orjentazzjonijiet): 1.3.4.9: Verifika tal-impatt ambjentali tal-estrazzjoni 

ta’ materjali tal-art rari. 1.3.4.10: Verifika tal-impatt fuq ix-xogħol tal-estrazzjoni ta’ materjali 

tal-art rari, (b’mod partikolari t-tħaddim tat-tfal). 

45. [2.3.1. It-tassazzjoni mhijiex soċjalment ġusta: kif nistgħu nagħmluha aktar soċjalment 

ġusta? 2.3.1.3: Nirrakkomandaw l-introduzzjoni ta’ taxxi ġodda. 

46. [2.3.1: It-tassazzjoni mhijiex soċjalment ġusta: kif nistgħu nagħmluha aktar soċjalment 

ġusta? 2.3.1.1: Nirrakkomandaw standardizzazzjoni tas-sistema fiskali Ewropea.  

47. 2.3.1.2: Edukazzjoni aħjar dwar il-kwistjoni fiskali u informazzjoni aħjar dwar kif jintużaw it-

taxxi.  
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48. Raggruppament (5 orjentazzjonijiet):  2.3.1.4: Użu tat-tassazzjoni għal enerġiji mhux 

ekoloġiċi biex jinbidlu x-xejriet tal-produzzjoni u tal-konsum u l-mudell tal-enerġija. 2.1.1.5: 

Nirrakkomandaw li l-kumpaniji li jagħmlu ħsara lill-ambjent u li mhumiex sostenibbli jiġu 

ntaxxati aktar minn dawk ambjentalment responsabbli. 2.3.1.5: Nirrakkomandaw li tiġi 

ntaxxata l-kriptovaluta. 2.3.1.6: Nirrakkomandaw li jiġi ntaxxat il-fjuwil. 1.1.6.1: Eżenzjoni 

mit-taxxa għall-prodott lokali mkabbar lokalment jew oġġetti prodotti lokalment. 

49. Raggruppament (6 orjentazzjonijiet): 2.3.2.1: Nirrakkomandaw l-implimentazzjoni ta’ 

benefiċċju fiskali għal negozji ġodda li jużaw metodi sostenibbli. 2.3.2.2: Ħolqien ta’ sistema 

fiskali progressiva għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju bbażata fuq l-introjtu tan-negozju. 

2.3.2.3: Għajnuna Ewropea aktar ċara għall-ħolqien ta’ kumpaniji ġodda 1.1.6.2: Protezzjoni 

aħjar għall-SMEs. Uffiċċju tal-UE jista’ jkun ta’ appoġġ f’dan il-każ, pereżempju 

b’informazzjoni, assistenza legali. 1.1.6.3: Stabbiliment ta’ inċentivi aħjar għal attivitajiet 

riskjużi. 1.1.6.4: Negozji ġodda fl-ekonomija lokali: Sistema ta’ self appoġġata minn banek 

kbar. Barra minn hekk, appoġġ għal parir legali lokali.  

50. 2.3.2.4: Legalizzazzjoni ta’ drogi ħfief bħall-kannabis 

51. Raggruppament (4 orjentazzjonijiet): 2.3.3.1: Il-mod kif ir-responsabbiltà soċjali u 

ambjentali tiġi implimentata minn intrapriżi privati u pubbliċi madwar l-Ewropa għandu jsir 

uniformi. 2.3.3.2: Tassazzjoni punittiva għall-kumpaniji li ma jissodisfawx dawn l-istandards. 

2.3.3.3: Kumpens għall-kumpaniji li jissodisfaw dawn l-istandards u li jadottaw tranżizzjoni 

sostenibbli. 2.3.2.5: Impożizzjoni ta’ kriterji għat-trasparenza fuq il-kumpaniji multinazzjonali 

52.  Raggruppament (3 orjentazzjonijiet): 2.3.4.1: Stabbiliment ta’ taxxa konkreta biex tiġi 

evitata r-rilokazzjoni għall-evażjoni tat-taxxa. 2.3.4.2: Tassazzjoni Ewropea ta’ kumpaniji 

internazzjonali kbar. 2.3.4.3: Tassazzjoni Ewropea tal-intrapriżi (barranin) fuq dawk li ma 

jħallsux taxxa fil-post tal-produzzjoni tal-ġid. 

 

 

Sottogrupp 08 (2.4. Agrikoltura / 2.5. Infrastruttura Diġitali) 

53. Raggruppament (2 orjentazzjonijiet): 2.4.1.1: Penalizzazzjoni ta’ ikel inqas tajjeb għas-saħħa 

(taxxi). 2.4.1.2: Taxxi fuq l-ikel ta’ “lussu”.  

54. 2.4.1.3: Evalwazzjoni tal-prodotti għandha tkun ibbażata fuq żewġ kriterji (is-saħħa u s-

sostenibbiltà ambjentali). 

55. 2.4.1.4: Żvilupp ta’ ħwienet tal-merċa soċjali u ta’ solidarjetà riżervati għal dawk b’introjtu 

baxx. 

56. Raggruppament (4 orjentazzjonijiet): 2.4.2.2: Stabbiliment ta’ sistema għar-ripressjoni tal-

frodi fil-livell Ewropew. 2.4.2.3: Stabbiliment ta’ sanzjonijiet għal prodotti li ma jkollhomx 

tikketta konformi. 2.4.2.4: Dikjarazzjoni ċara tal-ingredjenti kollha b’mod viżibbli 

(speċjalment l-allerġiji). 2.4.2.5: Użu tat-teknoloġiji eżistenti għall-identifikazzjoni tal-katina 

tal-produzzjoni tal-ikel (informazzjoni dwar l-oriġini tal-kontributi kollha). Twettiq ta’ 

analiżijiet minn aġenziji indipendenti għat-tagħlif tal-bhejjem (stabbiliment ta’ sistema ta’ 

monitoraġġ); Il-prodotti importati għandu jkollhom l-istess rekwiżiti ta’ kwalità bħall-prodotti 

Ewropej. 

57. 2.4.3.1: Żvilupp u promozzjoni ta’ għelejjel sostenibbli mingħajr ma jitnaqqas is-sehem tal-art 

ippreservata mhux maħduma (mingħajr OĠM). Tekniki ta’ preċiżjoni, tekniki vertikali. 
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58. Raggruppament (5 orjentazzjonijiet): [2.4.4: Kunsiderazzjoni tal-produzzjonijiet 

komplementari tal-pajjiżi tal-Unjoni u l-aspett lokali]2.4.4.1: Dan jeħtieġ koordinazzjoni fost 

il-bdiewa (għażliet dwar it-tip ta’ produzzjoni, kwantitajiet, u l-impatt finanzjarju ta’ dawn l-

għażliet). 2.4.4.2: Sejbien ta’ bilanċ bejn il-produzzjoni bbażata fuq karatteristiċi u l-

produzzjoni lokali. 2.4.4.3: Ma għandux isir kollox kullimkien, iżda għandu jkun hemm 

adattament għall-karatteristiċi tal-post. 2.4.4.4: Riċerka u żvilupp dwar x’jista’ jiġi kkultivat 

skont ir-reġjuni (kundizzjonijiet klimatiċi). 2.4.4.5: Appoġġ lill-produtturi lokali billi jiġu 

organizzati metodi ta’ distribuzzjoni (tranżazzjoni diretta mill-produtturi għall-konsumaturi). 

59. Raggruppament [3 orjentazzjonijiet]: 2.4.5.1: Tħawwil ta’ fjuri f’postijiet oħra biex titħeġġeġ 

il-bijodiversità. 2.4.5.3: Implimentazzjoni ta’ sistemi ta’ ħsad tard għall-manutenzjoni ta’ 

spazji pubbliċi (ġnub tat-toroq, spazji ekoloġiċi żgħar). Il-mergħat selvaġġi għandhom 

jingħataw iż-żmien biex jikbru. 2.4.5.4: Tħawwil ta’ pjanti li jipproteġu l-produzzjonijiet u 

promozzjoni ta’ insetti li jipproteġu l-produzzjonijiet. Il-bdiewa jiġu konvinti biex jużaw dawn 

it-tekniki. 

60.  2.4.5.2: Tnaqqis fl-użu tal-pestiċidi permezz ta’ tekniki ta’ preċiżjoni (eż. l-użu ta’ drones), 

speċjalment fi produzzjonijiet kbar. 

61. Raggruppament [6 orjentazzjonijiet]: 2.5.1.1: Introduzzjoni ta’ taxxa fuq l-internet, 

pereżempju, bħat-taxxa tat-TV, u l-istat iġiegħel lill-operaturi jipprovdu l-internet lill-utenti. 

L-istati jitħallew iħallsu għas-servizz mill-finanzjament tat-taxxa. 2.5.1.2: Roaming bla ħlas fil-

pajjiżi Ewropej kollha (aċċess għall-Internet u servizzi tat-telefonija bl-istess prezz f’pajjiż 

ieħor tal-UE). 2.5.1.3: Appoġġ/għajnuna finanzjarja għal unitajiet domestiċi b’introjtu baxx.  

2.5.1.4: Servizz minimu, bażiku bl-irħas prezz possibbli. 2.5.1.5: Ċentri ċibernetiċi: Punti ta’ 

trażmissjoni bil-kompjuter bħala servizzi pubbliċi b’xejn disponibbli għall-abitanti tal-belt 

(f’karozzi tal-linja, ferroviji, libreriji eċċ.). 1.3.3.4: Żieda fl-aċċess tan-nies għall-apparati 

diġitali, it-tfal kollha għandu jkollhom aċċess ugwali għad-diġitalizzazzjoni. 

62. 2.1.3.4: Nirrakkomandaw li l-UE tassumi rwol attiv biex tipprevjeni ż-żieda ta’ monopolji tat-

telekomunikazzjoni u ta’ monopolji fost il-fornituri tal-internet. 

63. Raggruppament (5 orjentazzjonijiet): [2.5.3: Infrastrutturi. L-aċċess għan-networks għandu 

jiġi solvut qabel il-problema tal-ispejjeż. Hemm ħafna inugwaljanzi] 2.5.3.1: L-objettiv 

għandu jkun li ma jkun hemm l-ebda “żona bajda”. Ma għandu jkun hemm l-ebda żona 

mingħajr aċċess għan-network. 2.5.3.2: Promozzjoni tal-operaturi li jkopru t-territorji kollha 

(tnaqqis fit-taxxa, kontribuzzjonijiet). U anke obbligu għall-kopertura tat-territorju kollu biex 

ikollhom il-konċessjoni. B’għan fil-kalendarju. Skadenza għall-operaturi biex jipprovdu aċċess 

għan-network fit-territorju kollu. Jiġi żgurat li l-operatur responsabbli għal-linji ma jistax ikun 

l-operatur li jipprovdi s-servizz. 2.5.3.3: Simplifikazzjoni u kjarifika tal-operaturi u s-servizzi 

disponibbli 2.5.3.4: Użu tal-infrastruttura tat-toroq biex jiżdiedu l-infrastrutturi diġitali. 

2.5.3.5: Aċċettazzjoni li hemm żoni mingħajr aċċess.   

 

 

Fluss 3: Soċjetà Ġusta 
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Sottogrupp 03 (3.1. Sigurtà Soċjali) 

64. 3.1.1.1: Nirrakkomandaw li tiġi żgurata l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri tal-UE fir-riċerka 

dwar il-kura tas-saħħa. Fl-istess ħin, jeħtieġ li jkun żgurat li l-progress fil-mediċina jiġi 

komunikat u jsir magħruf fil-livell tal-UE.  

65. 3.1.1.2: Nirrakkomandaw politika tas-saħħa u soċjali komuni u baġit allokat fil-livell tal-UE 

biex jiġu żgurati l-istess kundizzjonijiet tas-saħħa u tas-sigurtà soċjali fl-Istati Membri kollha, 

kundizzjonijiet ugwali għat-tobba. 

66. Raggruppament (2 orjentazzjonijiet) 3.1.1.3: Jitħalla jsir il-moviment tal-pazjenti biex jiġu 

kkurati f’pajjiżi oħra fejn il-kura hija disponibbli - Żgurar tal-kooperazzjoni bejn l-Istati 

Membri tal-UE. 3.1.1.8: Nirrakkomandaw li l-isptarijiet jingħataw appoġġ biex jispeċjalizzaw 

sabiex jillimitaw it-trasport tal-pazjenti lejn pajjiżi oħra. 

67. 3.1.1.4: Kopertura sħiħa tal-mediċini preskritti mit-tobba għall-persuni soċjalment fil-bżonn. 

68. 3.1.1.5: Nirrakkomandaw li l-UE tindirizza tmiem il-ħajja dinjituż: ewtanażja. 

69. 3.1.1.6: Dritt pan-Ewropew li tittieħed deċiżjoni dwar il-ħajja ta’ tarbija fil-ġuf. 

70. 3.1.1.7: Nirrakkomandaw li l-UE toħroġ direttiva li tordna lill-Istati Membri jallokaw ċertu 

baġit għas-servizzi soċjali. 

71. 3.1.1.9: Nirrakkomandaw li l-UE tiżgura aċċess għas-saħħa u s-sigurtà soċjali għall-vittmi tal-

vjolenza domestika. 

72. Raggruppament (3 orjentazzjonijiet): [3.1.9: Saħħa mentali] 3.1.9.1: L-eżistenza ta’ 

programmi preventivi hija importanti. 3.1.9.2: Ħinijiet tax-xogħol imqassra u programmi 

għall-allinjament tal-ħajja personali ma’ dik tax-xogħol. 3.1.9.3: Nirrakkomandaw il-

promozzjoni tar-riċerka fil-qasam tal-influwenza tal-legalizzazzjoni tal-marijuana għas-saħħa 

mentali.  

73. Raggruppament (4 orjentazzjonijiet)  [3.1.3: Tfal mingħajr dar: proċess twil ta’ adozzjoni fl-

UE, it-tfal jikbru fid-djar tat-tfal, adozzjoni aktar mgħaġġla minn barra l-UE, impossibbiltà 

għal koppji omosesswali li jadottaw it-tfal] .3.1.3.1: Nirrakkomandaw li l-UE tiżgura l-

aċċellerazzjoni tal-proċeduri ta’ adozzjoni. 3.1.3.2: Jinżammu d-drittijiet tat-tfal, jiġi żgurat li 

jkollhom dar dinjituża fis-soċjetà. 3.1.3.3: Unifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni bejn l-Istati Membri: 

Meta t-tfal jiġu rilaxxati għall-adozzjoni? 3.1.3.4: Nirrakkomandaw li jitqabblu l-aħjar prattiki 

minn bnadi oħra (anke barra mill-UE) u li tittieħed ispirazzjoni minnhom. 

74. Raggruppament (7 orjentazzjonijiet): 3.1.3.5: Appoġġ għall-organizzazzjonijiet li jaħdmu 

maż-żgħażagħ u l-familji (jingħataw aktar riżorsi u jiġu megħjuna jwettqu xogħolhom aħjar). 

3.1.5.1: Nipproponu li l-UE tintroduċi mezzi ta’ appoġġ biex tiżdied in-natalità. L-Unjoni 

Ewropea għandha tippromwovi d-dritt tan-nies li jkunu ġenituri, tappoġġahom fit-trobbija 

tat-tfal - il-protezzjoni tax-xogħol, l-appoġġ għall-ġenituri. 3.1.7.1: Nipproponu li huwa 

importanti li niffukaw fuq l-appoġġ soċjali għall-familji kollha kemm huma: biex niżguraw 

“bumper soċjali” sabiex iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jipparteċipaw fil-ħajja attiva malajr kemm 

jista’ jkun u dawk akbar fl-età jkunu jistgħu jirtiraw. Jeħtieġ ukoll li jingħata appoġġ lill-

membri iżgħar tal-familja li jieħdu ħsieb membri tal-familja anzjani, eċċ. 3.1.7.2: Nipproponu 

li niżguraw appoġġ għal familji żgħażagħ soċjalment aktar dgħajfa u li tiġi żgurata 

informazzjoni dwar l-appoġġ disponibbli: appoġġ għall-edukazzjoni u l-litteriżmu diġitali, 

tagħmir edukattiv, disponibbiltà ta’ ċrieki edukattivi u ta’ interess, eċċ., jissemma dan fil-

media. 3.1.7.3: Nipproponu li nappoġġaw lin-nisa fil-maternità. 3.1.7.4: Nipproponu li 
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nipprovdu appoġġ finanzjarju għaż-żgħażagħ għall-akkomodazzjoni (self irħas, eċċ.). 3.3.2.1: 

Appoġġ għall-maternità / paternità (speċjalment għaż-żgħażagħ). 

75. 3.1.4.1: Enfasi fuq il-protezzjoni tas-saħħa mentali għall-fornituri tal-kura. 

76. Raggruppament (3 orjentazzjonijiet): 3.1.5.2: Jeħtieġ li niżguraw is-sostenibbiltà tas-sistema 

tal-pensjonijiet, nipproponu li nikkunsidraw il-finanzjament ta’ pensjonijiet minn sorsi 

multipli. 3.1.5.3: Nipproponu li l-pensjonijiet jintrabtu mal-introjtu minimu.3.1.5.4: Sistema 

ta’ pensjonijiet armonizzata fil-livell Ewropew għal kulħadd. 

77. 3.1.5.5: Nirrakkomandaw djar għall-anzjani affordabbli u ċentri għal pazjenti akbar fl-età 

b’kura speċjalizzata (pereżempju persuni bl-Alzheimer). 

78. Raggruppament (6 orjentazzjonijiet): 3.1.7.5: Nirrakkomandaw li niżguraw introjtu 

universali u livell ta’ għajxien universali. 3.1.7.6: Il-problema tal-esklużjoni soċjali ta’ persuni 

li jistgħu jkunu attivi fis-soċjetà: appoġġ soċjali għal persuni żvantaġġati u morda. 1.1.7.4: L-

introjtu bażiku jrid ikun abbinat mar-regolamentazzjoni tal-migrazzjoni. 1.1.7.5: L-introjtu 

bażiku huwa sinifikanti bħala kunċett u għandu l-potenzjal li jippermetti ħajja deċenti. 

1.1.7.1: Għandu jkun hemm kuntratt li jqis aspetti differenti. L-Unjoni Ewropea għandha 

tissorvelja l-konformità. 1.1.7.2: Huwa ta’ importanza kbira li dan jiġi adattat skont il-kuntest 

nazzjonali rispettiv. 

 

Sottogrupp 11 (3.2. Drittijiet Ugwali) 

79. Raggruppament (6 orjentazzjonijiet): 3.1.8.1: Regolamentazzjoni tal-prezzijiet tal-kera u tal-

prezz tal-bejgħ tal-akkomodazzjoni. 3.1.8.2: Nipproponu li nappoġġaw l-akkomodazzjoni fi 

bliet iżgħar u rħula eqreb lejn bliet kbar fejn hemm aċċess għax-xogħol. 3.1.8.3: Nipproponu 

mod kif jiġi promoss il-kiri soċjali, disponibbli għaż-żgħażagħ (eżempju ta’ sussidji għall-Istati 

Membri għall-kostruzzjoni jew sussidju biex jiġu appoġġati l-kirjiet) - mhux il-kostruzzjoni ta’ 

appartamenti soċjali għall-bejgħ, li jridu jinbnew, pjuttost appoġġ soċjali għall-kera. 3.2.2.1: 

Nirrakkomandaw li l-UE tappoġġa l-istabbiliment ta’ mekkaniżmi ta’ garanzija ipotekarja tal-

istat (għal djar ġodda) fil-livell tal-Istati Membri permezz tal-Bank Ċentrali Ewropew. 3.2.2.2: 

Nirrakkomandaw li l-UE tappoġġa finanzjarjament l-aċċess għall-akkomodazzjoni għaċ-

ċittadini Ewropej li huma l-aktar fil-bżonn (eż. appoġġ għall-familji żgħażagħ, familji bit-tfal, 

anzjani, kategoriji oħra ta’ ċittadini vulnerabbli, eċċ.). 3.2.2.3: Nappellaw lill-Kummissjoni 

Ewropea biex tirrakkomanda li l-Istati Membri jorganizzaw referenda lokali dwar il-livelli 

massimi tal-kirjiet. 

80. 3.2.1.1: Nirrakkomandaw li l-UE toħloq mekkaniżmu biex tiżgura l-monitoraġġ u l-infurzar 

tad-drittijiet tal-minoranzi (eż. portal jew uffiċċju fejn in-nies jistgħu jressqu lmenti). 

81.  3.2.5.1: Nirrakkomandaw li l-UE tieħu passi biex tiżgura li l-familji kollha, minkejja l-

karatteristiċi tal-membri tagħhom, igawdu drittijiet ugwali fl-Istati Membri kollha.  

82. Raggruppament (2 orjentazzjonijiet): 3.2.5.2: Nirrakkomandaw li l-UE ttejjeb ir-

regolamentazzjoni u l-implimentazzjoni tal-perjodu minimu ta’ leave parentali sabiex iċ-

ċittadini kollha tal-UE jkunu jistgħu jibbenefikaw b’mod ugwali minnu. 3.2.5.3: 

Nirrakkomandaw li l-UE tieħu azzjoni biex tiżgura l-uniformità tal-miżuri ta’ appoġġ għall-

familji bit-tfal fl-Istati Membri kollha.  

83. 3.2.4.2: Nirrakkomandaw li l-UE tiżviluppa kurrikulu dwar l-ugwaljanza li għandu jiġi studjat 

minn studenti mill-Istati Membri kollha fi klassijiet komuni (inkluż f’formati online). 
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Sottogrupp 12 (3.3. Ġustizzja / 3.4. Aċċess għall-Isports)  

84. Raggruppament (3 orjentazzjonijiet): 1.1.4.3: Għad hemm inugwaljanza qawwija bejn in-

nisa u l-irġiel. 1.1.5.4: Opportunitajiet indaqs għal kulħadd (sess, orjentazzjoni sesswali, 

reliġjon, persuni b’diżabbiltà,...). 1.1.5.3: Trid titmexxa ’l quddiem l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. 

Dan japplika wkoll għall-paga ugwali. Hija essenzjali t-trasparenza tal-pagi.  

85. Raggruppament (2 orjentazzjonijiet): 3.3.1.1: Promozzjoni ta’ salarji ġusti (b’kont meħud 

ukoll tad-delokalizzazzjoni ta’ kumpaniji fl-UE). 3.3.1.2: Titnaqqas id-disparità fil-pagi skont il-

ġeneru. 

86. Raggruppament (2 orjentazzjonijiet): 3.3.3.1: Promozzjoni tal-ekwità u l-ugwaljanza bejn il-

ġeneri fl-edukazzjoni. 3.3.3.3: Ekwità fl-aċċess għal edukazzjoni ta’ kwalità u komparabbli fi 

stati differenti. 

87. Raggruppament (5 orjentazzjonijiet): 3.4.1.1: Jitnaqqas id-distakk soċjali u bejn il-ġeneri fl-

aċċess għall-isport u l-attività fiżika. Tħeġġiġ tal-użu tal-ġisem fil-ħajja ta’ kuljum. 3.4.1.2: 

Għarfien tal-importanza tal-attività fiżika. Jiġi żgurat li l-istituzzjonijiet pubbliċi joffru kwalità 

u diversità fis-servizzi sportivi. UE: Tiġġenera linji gwida għall-pajjiżi biex jimxu f’din id-

direzzjoni.3.4.1.3: Integrazzjoni tal-isports u tal-attività fiżika fis-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa 

(Saħħa Fiżika u Mentali). 3.4.1.4: Diversità tal-isports għall-iżvilupp ta’ kapaċitajiet differenti 

3.1.9.4: Promozzjoni ta’ stil ta’ ħajja tajjeb għas-saħħa. 

88. 3.4.1.5: Tfittxija ta’ modi kreattivi biex jintrabat id-divertiment teknoloġiku mal-attività fiżika 

(applikazzjonijiet li jippermettu lill-persuni differenti jiltaqgħu biex jipprattikaw l-isports, wiċċ 

imb wiċċ jew online). 

 

 

Fluss 4: Apprendiment fl-Ewropa 

 

Sottogrupp 04 (4.1. Identità Ewropea / 4.2. Edukazzjoni Diġitali) 

89. Raggruppament (2 orjentazzjonijiet) 4.1.1.2: Nirrakkomandaw it-tisħiħ tas-sens ta’ 

appartenenza permezz ta’ aktar informazzjoni dwar l-istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati 

Membri. 1.3.3.3: Tisħiħ tal-identità u l-kultura Ewropej permezz ta’ pjattaformi diġitali. 

90. 4.1.1.3: Nirrakkomandaw aktar opportunitajiet ta’ parteċipazzjoni, eż. permezz ta’ fora taċ-

ċittadini. 

91. Raggruppament (2 orjentazzjonijiet): 4.1.2.3: Nirrakkomandaw aktar diġitalizzazzjoni fil-

klassijiet (eż. klassijiet tranżnazzjonali li jingħaqdu fi spazju virtwali).  4.1.3.1: 

Nirrakkomandaw li l-programmi eżistenti (kompetizzjonijiet, tornej) isiru aktar Ewropej. 

92. Raggruppament (2 orjentazzjonijiet): 4.1.4.1: Nirrakkomandaw il-promozzjoni tal-

multilingwiżmu minn eta’ bikrija ħafna. 1.3.3.5: Ħolqien ta’ pjattaformi li jgħinu fl-istudju ta’ 

lingwi barranin li jgħaqqdu liż-żgħażagħ fil-livell Ewropew. 

93. Raggruppament (2 orjentazzjonijiet): 4.1.5.1: Nirrakkomandaw li jiġi introdott suġġett 

Ewropew ġenerali (storja, politika, taħriġ ċiviku) fl-istati membri kollha. 4.1.1.4: 

Nirrakkomandaw li jkun hemm stejjer komuni ta’ suċċess (eż. il-ġlieda kontra l-pandemiji, il-

kisba tal-paċi) u l-benefiċċji mill-affarijiet li għamlet l-UE s’issa jiġu promossi bħala materjal 

edukattiv fl-iskejjel. 
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94. 5.4.1.4: Studju u investigazzjoni ta’ jekk fl-Istati Membri kollha l-infrastruttura meħtieġa 

għall-edukazzjoni diġitali hijiex f’livell simili (l-iskejjel kollha għandhom kompjuters, 

konnessjoni tal-fibra eċċ.?). 

95. Raggruppament (2 orjentazzjonijiet): 4.2.2.1: Nirrakkomandaw li l-UE tippromwovi materjali 

u taħriġ għaċ-ċittadini kollha, speċjalment għaċ-ċittadini li m’għandhomx ħiliet fl-IT. 5.1.4.1: 

Tagħlim ta’ kif għandhom jintużaw l-għodod diġitali fl-iskola, iżda għandu jinkludi wkoll il-

media dwar dawn il-kwistjonijiet għaliex jaqdu rwol importanti fis-sensibilizzazzjoni diġitali. 

96. Raggruppament (3 orjentazzjonijiet): 1.3.3.1: Ħolqien ta’ qafas komuni ta’ korsijiet ta’ taħriġ 

fil-livell Ewropew permezz ta’ pjattaformi diġitali. 5.3.3.4: Stabbiliment ta’ linja bażi 

universali ta’ x’għandu jkun il-litteriżmu diġitali minimu. 5.3.6.2 Tinħoloq informazzjoni 

referenzjarja għall-UE u jiżdied l-aċċess għat-teknoloġija permezz ta’ 

programmi/istituzzjonijiet edukattivi. 

97. Raggruppament (7 orjentazzjonijiet): [5.1.1: Prevenzjoni tal-impatt negattiv tad-dinja 

diġitali] 

4.2.4.1: Nirrakkomandaw sensibilizzazzjoni dwar il-perikli għaż-żgħażagħ permezz ta’ taħriġ 

fl-IT u apprendistati, bħala suġġett tal-iskola. 5.1.1.1: Jeħtieġ li nintegraw pedagoġija bbażata 

fuq għodod diġitali fl-iskola. 5.1.1.2: Hemm il-ħtieġa ta’ edukazzjoni dwar l-għodod diġitali u 

l-kwistjonijiet tagħhom fl-iskejjel fil-livell Ewropew. 5.1.2.1: Neħtieġu pedagoġija aktar ċara u 

espliċita biex nedukaw lin-nies dwar l-użu tal-Internet (ara l-kwistjoni 1 dwar l-edukazzjoni). 

Nirrakkomandaw korsijiet tal-etika dwar l-użu tal-internet. 5.3.3.2: Kurrikulu speċifiku għal 

ġenerazzjonijiet iżgħar (fl-iskejjel u d-dar). 5.1.4.1: Tagħlim ta’ kif għandhom jintużaw l-

għodod diġitali fl-iskola, iżda għandu jinkludi wkoll il-media dwar dawn il-kwistjonijiet għaliex 

jaqdu rwol importanti fis-sensibilizzazzjoni diġitali. 5.4.1.3: Ħolqien ta’ spażji konġunti ta’ 

taħriġ għal minorenni u l-familji tagħhom fl-iskejjel, sabiex jitgħallmu flimkien. 

98. 4.2.4.2: Nirrakkomandaw li l-innovazzjonijiet isiru parti mill-edukazzjoni diġitali u jiġu 

promossi b’mod aktar qawwi. 

99. Raggruppament (8 orjentazzjonijiet): 5.3.3.1: Klassijiet imfassla apposta għaċ-ċittadini akbar 

fl-età u jingħataw servizzi ta’ assistenza. 5.3.3.3: Appoġġ għal utenti mhux nattivi tat-

teknoloġija fil-kisba ta’ għarfien aġġornat dwar l-użu tat-teknoloġija. 5.3.3.5: L-UE għandha 

tappoġġa programmi edukattivi (interġenerazzjonali) li permezz tagħhom iż-żgħażagħ 

jgħallmu lill-anzjani kif joperaw fl-isfera diġitali. 2.5.2.1: Sensibilizzazzjoni u kampanja ta’ 

informazzjoni, taħriġ għall-iżvilupp tal-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom. 5.4.1.2: 

Organizzazzjoni / istituzzjoni li tgħallem lill-anzjani biex jagħmlu użu tajjeb mill-Internet. 

2.5.2.2: Appoġġ reċiproku bħala tip ta’ prokura lil xi ħadd li jista’ jimmaniġġa attivitajiet 

amministrattivi fuq l-Internet f’isem ħaddieħor. 2.5.2.3: Preżentazzjoni tal-għodod tal-

kompjuter bħala mod kif jinżamm kuntatt mal-oħrajn inkluż man-neputijiet u mat-tfal. Tiġi 

indirizzata l-fiduċja b’mezzi aktar pjaċevoli għall-anzjani. 2.1.3.5: Nirrakkomandaw li l-UE 

tagħmel sforz biex tagħmel it-teknoloġija aktar aċċessibbli għall-ġenerazzjonijiet akbar fl-età. 

 

Sottogrupp 13 (4.3. Skambju Kulturali / 4.4. Edukazzjoni Ambjentali) 

100. Raggruppament (4 orjentazzjonijiet): 4.1.1.1: Nirrakkomandaw it-tisħiħ tas-sens ta’ 

appartenenza permezz ta’ skambji kulturali, professjonali u soċjali (inkluż l-isports), eż. 

permezz ta’ kampijiet ta’ ħidma u postijiet tal-laqgħat. 4.1.1.5: Nirrakkomandaw li l-UE 
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tippromwovi aktar il-programmi u l-iskambji kulturali. 4.1.2.2: Għandna bżonn saħansitra 

aktar skambji (kultura, mużika, skoperta) u finanzjament. 3.2.4.1: Nirrakkomandaw li l-UE 

tiżviluppa programmi jew proġetti bbażati fil-komunità għal skambji interkulturali għaż-

żgħażagħ Ewropej fl-iskejjel u l-kumpaniji (inkluż permezz ta’ interazzjonijiet online). 

101. Raggruppament (3 orjentazzjonijiet): 4.3.1.1: Nirrakkomandaw li l-UE tgħin lin-nies li ġejjin 

minn kuntesti ekonomiċi inqas privileġġati jkollhom aċċess għal skambju permezz ta’ boroż 

ta’ studju u appoġġ baġitarju lill-iskejjel. 4.1.2.1: Nirrakkomandaw l-iżvilupp ta’ programmi u 

offerti li jsiru aċċessibbli għal kull età (irrispettivament mill-kuntest, l-età, l-edukazzjoni) tal-

popolazzjoni. 4.5.1.3: Il-programm Erasmus għandu jkun aċċessibbli faċilment għal kulħadd. 

102. Raggruppament (3 orjentazzjonijiet): 4.3.1.2: Intejbu l-informazzjoni (għall-programmi ta’ 

skambju Ewropej) disponibbli fl-iskejjel. 4.3.1.6: Nipproponu li l-UE tiżviluppa fuljett ta’ 

informazzjoni dwar is-sistemi edukattivi tal-istati membri. 4.3.2.1: Nirrakkomandaw li l-UE 

għandha tuża persuni li diġà marru fuq skambji biex jippromwovuh b’mod attiv bħala 

ambaxxaturi. 

103.  4.3.1.3: Nirrakkomandaw pjattaforma komuni tal-UE għall-koordinazzjoni tal-iskambji, inkluż 

informazzjoni dwar is-sistemi skolastiċi ta’ pajjiżi oħra, u l-involviment ta’ kumpaniji fl-

istruttura, peress li dawn jistgħu jkunu qed jieħdu studenti bħala interns. 

104. Raggruppament (2 orjentazzjonijiet): 4.3.1.4: Jinbena programm għall-iskejjel jew klassijiet 

għal żjarat f’pajjiżi oħra tal-UE. 4.3.1.5: Format komuni tal-UE għal “klassijiet” ta’ skambju. 

105. Raggruppament (2 orjentazzjonijiet): [4.4.1: Hemm nuqqas ta’ involviment miċ-ċittadini tal-

UE fit-tibdil fil-klima u s-sostenibbiltà] 4.4.1.1: Nirrakkomandaw li l-UE tagħmel aktar biex 

tiffaċilita l-kondiviżjoni tal-għarfien dwar l-aħjar prattika fi prattiki sostenibbli. L-iskambju tal-

għarfien u t-teknoloġija fl-organizzazzjonijiet edukattivi, governattivi u tan-negozju. 4.4.1.2: 

Nirrakkomandaw li jingħata parir aktar konkret mil-livell tal-UE liċ-ċittadini, dwar dik li fil-fatt 

hija għażla sostenibbli għal konsumaturi/individwi. 

106. 4.4.1.4: Nirrakkomandaw li l-UE tospita sfida dwar is-sostenibbiltà għall-iskejjel mill-istati 

membri kollha. 

107. Raggruppament (7 orjentazzjonijiet): 4.4.2.1: Nirrakkomandaw li l-programmi tat-tagħlim 

edukattiv jiffukaw aktar fuq proġetti li jġibu lit-tfal f’kuntatt mal-ambjent u l-klima, kif ukoll li 

jippruvaw jiżviluppaw soluzzjonijiet. 4.4.2.2: Nirrakkomandaw li s-sostenibbiltà tiġi integrata 

fil-kurrikuli ta’ suġġetti oħra fl-iskejjel fl-UE kollha. 4.6.2.1: Nirrakkomandaw li l-edukazzjoni 

dwar l-ambjent tkun parti mill-kurrikulu skolastiku minn età bikrija u għal kull persuna fl-UE. 

2.2.1.3: Jiġu edukati f’dawn l-oqsma l-produtturi u l-istudenti, sabiex il-professjonisti jkunu 

konxji tal-kwistjonijiet u jadottaw mezzi u tekniki ta’ produzzjoni aktar virtużi. B’mod 

partikolari, nissuġġerixxu l-inklużjoni f’kurrikuli ta’ kors dwar l-edukazzjoni ekoloġika. 4.4.1.3: 

Nirrakkomandaw li għarfien aktar konkret u lokali dwar kif l-imġiba taċ-ċittadini taffettwa l-

ambjent tagħhom jinqasam magħhom direttament. 2.2.7.1: Introduzzjoni ta’ kors edukattiv 

ekoloġiku għaċ-ċittadini.2.4.6.4: Edukazzjoni mill-aktar età żgħira dwar l-iskart u l-konsum ta’ 

prodotti lokali u staġjonali. 
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Sottogrupp 14 (4.5. Kwalità, Finanzi u Aċċess għall-Edukazzjoni (Grupp 4.6. Armonizzazzjoni tal-

Edukazzjoni) 

108. Raggruppament (2 orjentazzjonijiet): 4.5.1.4: Aċċess ugwali għal kulħadd għall-edukazzjoni 

terzjarja. In-nuqqas ta’ dan jinterferixxi ma’ aċċess ugwali 4.5.2.1: Ugwaljanza tal-aċċess 

għall-edukazzjoni b’xejn fl-UE kollha. 

109. 4.5.3.1: Nirrakkomandaw li l-ħiliet għall-ħajja, inkluż kwistjonijiet tas-saħħa sesswali, 

għandhom jiġu mgħallma fl-iskejjel fil-livelli kollha. L-ilħna opposti għandhom jiġu miġġielda 

bi klassijiet volontarji li jipprovdu edukazzjoni sesswali fattwali. 

110. 4.5.4.1: Il-finanzjament u l-aċċess għal finanzjament jew boroż ta’ studju fl-UE kollha huma 

vitali biex tiġi żgurata l-ugwaljanza tal-edukazzjoni u l-aċċess għal teknoloġija ugwali. 

111. Raggruppament (4 orjentazzjonijiet): 4.5.5.1: Appoġġ akbar għall-għalliema bħala individwi. 

2.1.6.1: Nirrakkomandaw li l-għalliema jirċievu taħriġ kontinwu u jaqsmu l-aħjar prattiki bejn 

il-fruntieri. Dan jista’ jseħħ permezz ta’ konferenzi, pjattaformi diġitali, eċċ. (fil-livell tal-UE). 

Dawn is-soluzzjonijiet għandhom jiġu promossi u reklamati ħafna. 2.1.6.2: Nirrakkomandaw 

li jiġu inkorporati sejbiet xjentifiċi aġġornati dwar l-aktar modi effettivi ta’ apprendiment fil-

prattiki tat-tagħlim fl-UE, kif ukoll riċerka kontinwa dwar dan. 2.1.6.3: Nirrakkomandaw il-

ħolqien ta’ sistema koerenti Ewropea ta’ kontroll tal-kwalità fir-rigward tal-prattiki tat-

tagħlim. 

112. Raggruppament (4 orjentazzjonijiet): 4.6.1.1: Għandu jkun hemm standard uniformi ta’ 

edukazzjoni fl-iskejjel Ewropej kollha. 4.5.1.1: Standard ta’ tagħlim uniformi u regolat fl-

Ewropa kollha. Fil-livell primarju u sekondarju. 1.3.3.2: Armonizzazzjoni tal-kontenut tal-

korsijiet ta’ taħriġ fil-livell Ewropew biex jinkiseb livell ta’ edukazzjoni omoġenju (eż. lingwi). 

2.1.2.1: Nirrakkomandaw li l-UE tadotta valuri komuni fl-edukazzjoni u sistema unifikata ta’ 

klassifikazzjoni għal aktar mobbiltà tal-istudenti. 

113. Raggruppament (2 orjentazzjonijiet): 4.6.3.1: Nirrakkomandaw li tiġi mgħallma lingwa 

Ewropea komuni waħda - l-Ingliż - li tagħmilha ħafna aktar faċli biex titwassal l-edukazzjoni 

dwar l-ambjent u l-kwistjonijiet l-oħra kollha madwar l-Ewropa. 4.5.1.2: Għandu jkun hemm 

lingwa Ewropea unika mgħallma fl-iskejjel primarji kollha fl-UE, finanzjata u mħallsa mill-

Istati Membri tal-UE.  

 

 

Fluss 5: Trasformazzjoni Diġitali Etika u Sikura 

 

Sottogrupp 05 (5.1. Demokratizzazzjoni tad-Digitalizzazzjoni / 5.2. Ċibersigurtà) 

114. Raggruppament (6 orjentazzjonijiet): 2.1.3.1: Nirrakkomandaw li l-UE timmira li tagħmel l-

opportunitajiet u l-iżvilupp teknoloġiku aktar ugwali fl-Istati Membri kollha. 2.1.3.2: 

Nirrakkomandaw ridistribuzzjoni sostenibbli u intelliġenti tat-teknoloġija eżistenti (jiġifieri l-

apparati). 4.2.1.1: Nirrakkomandaw li l-UE trid tiżgura li ċ-ċittadini kollha jkollhom aċċess 

tekniku (network u terminals) u li l-infrastruttura diġitali tiġi żviluppata fil-pajjiżi (b’kont 

meħud tax-xiri ta’ tagħmir li jista’ jerġa’ jintuża). 4.2.1.3: Nirrakkomandaw li s-suġġett irid 

jkun soġġett għall-aspett tas-sostenibbiltà. 5.1.3.1:  Nirrakkomandaw l-investiment fl-

innovazzjoni diġitali sabiex kull Ewropew ikun jista’ jkollu aċċess għat-tagħmir fil-livell lokali. 
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5.3.6.1: Finanzjament ta’ programmi ta’ appoġġ għal dawk li m’għandhomx hardware u l-

opportunità li jiksbuh.  

115. 4.2.1.2: Nirrakkomandaw li l-UE tħaddan id-dritt għall-internet.  

116. 4.2.2.2: Nirrakkomandaw li l-UE tagħmel l-għodod (programmi tal-kitba, il-pjattaforma 

edukattiva) disponibbli għall-użu mingħajr ħlas. Għal dan il-għan, l-programmi tagħhom stess 

għandhom jiġu żviluppati jew il-programmi eżistenti (eż. Office) għandhom isiru disponibbli 

għal kulħadd. 

117. 5.1.4.2: Ikun hemm network tal-Internet uniku fil-pajjiżi kollha tal-UE. 

118. 5.1.4.3: Kull informazzjoni li tinsab online trid tkun tista’ tiġi rrappurtata offline. 

119. 5.1.5.2: Ħolqien ta’ cloud komuni għall-kumpaniji Ewropej.  

120. 5.1.5.3: Ħolqien ta’ network soċjali Ewropew, magħmul mill-Ewropej għall-Ewropej. 

121. 5.1.6.1: Is-simplifikazzjoni u l-ispjegazzjoni tal-algoritmi użati mill-IA biex tiġi żgurata 

aċċettazzjoni soċjali aħjar. 

122. Raggruppament (2 orjentazzjonijiet): 5.1.2.3: Jeħtieġ li nsaħħu l-ġlieda kontra l-abbuż fuq l-

Internet. Nirrakkomandaw il-ħolqien ta’ organizzazzjoni qrib il-pulizija, speċjalizzata fl-aspetti 

diġitali, u li tista’ tidentifika nies fuq l-Internet, u tinduna b’imġiba inaċċettabbli. 2.5.4.1: 

Organizzazzjoni esperta li tista’ tiggarantixxi s-sigurtà, ikkoordinata fil-livell Ewropew. Brigata 

ta’ intervent b’setgħat importanti ħafna. 

123. Raggruppament (3 orjentazzjonijiet): 5.2. Ċibersigurtà] 5.2.1.4: Nieħdu l-eżempju ta’ pajjiżi li 

esperjenzaw soluzzjonijiet li ħadmu (eżempju tas-sistema edukattiva fil-Finlandja). 5.4. 

Diġitalizzazzjoni b’Saħħitha] 5.4.1.1: Stabbiliment ta’ proġett pilota ta’ sentejn li japplika l-

mudell edukattiv Finlandiż fl-Istati Membri kollha u li mbagħad jiġu evalwati r-riżultati 

tiegħu. [5.4.2: Kif niġġieldu l-ħsara kollha ġġenerata mit-taħlita ta’ “aħbarijiet foloz”, il-

qawwa tal-algoritmi u l-privatezza fqira tad-data?] 5.4.2.7: Stabbiliment ta’ proġett pilota ta’ 

sentejn li japplika l-mudell edukattiv Finlandiż fl-Istati Membri kollha u li mbagħad jiġu 

evalwati r-riżultati tiegħu. 

124. Raggruppament (2 orjentazzjonijiet): 5.2.2.1: Nissuġġerixxu aktar kooperazzjoni bejn il-

kumpaniji u l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, u li jiġu stabbiliti azzjonijiet globali u ftehim globali 

dwar iċ-ċibersigurtà. 5.2.4.1: Nipproponu li tissaħħaħ il-kollaborazzjoni bejn is-siti web / 

pjattaformi u l-awtoritajiet biex dawn l-atti ta’ ċiberkriminalità jiġu identifikati u segwiti 

b’mod aktar sistematiku. Importanti li l-ħidma tal-atturi kollha ta’ “wara l-kwinti” issir 

viżibbli. 

125. 5.3.2.2: Regolamenti ġodda dwar ir-reklamar diġitali. 

126. Raggruppament (3 orjentazzjonijiet): [5.2: Ċibersigurtà] 5.2.3.2: Nipproponu l-istabbiliment 

ta’ kampanji ta’ sensibilizzazzjoni Ewropej b’diversi networks adattati għat-tipi differenti ta’ 

utenti (żgħażagħ, aktar utenti). 5.3.3.6: Ħolqien ta’ programmi edukattivi speċjali u kampanji 

ta’ komunikazzjoni dwar iċ-ċiberkriminalità. 5.2.3.1: Sensibilizzazzjoni dwar ir-riskju teżisti 

iżda din għandha tissaħħaħ. Nissuġġerixxu li l-għarfien tar-riskju jiġi ffukat fuq eżempji 

konkreti (pereżempju, billi nispjegaw is-Sajd u nagħtu eżempji; spjega li hemm reklami foloz 

u jingħataw eżempji, eċċ.). 

127. Raggruppament (2 orjentazzjonijiet): 5.2.3.3: Niffaċilitaw u niċċaraw kif ir-rapporti tal-

kontijiet abbużivi jaħdmu fuq in-networks soċjali; biex ikunu jistgħu jiġu identifikati u 

kkastigati persuni li għandhom imġiba abbużiva fuq l-internet. 2.5.4.3: Tiġi żgurata l-
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protezzjoni tal-privatezza fuq l-Internet. Problema tal-anonimità u l-fastidju online fuq l-

internet. 

128. [2.5.4: Għad hemm nuqqas ta’ fiduċja fir-rigward tas-sikurezza tal-għodod online 

(pereżempju ħlas online); Riskji ta’ hacking fl-isptarijiet, servizzi pubbliċi]. 2.5.4.2:  Grupp ta’ 

esperti li jiżviluppa sistema ta’ monitoraġġ biex jissaħħaħ l-aspett tal-prevenzjoni. Sistema ta’ 

protezzjoni privata u promozzjoni ta’ informazzjoni dwar użu aħjar. Sensibilizzazzjoni u 

edukazzjoni. 

 

Sottogrupp 09 (5.3. Protezzjoni tad-data 

129. Raggruppament (4 orjentazzjonijiet): 4.2.4.3: Nirrakkomandaw li pjattaformi kbar tal-IT 

jinżammu aktar responsabbli. 5.1.5.1: Jeħtieġ li tiġi limitata l-kwantità ta’ informazzjoni 

personali meħtieġa għall-aċċess tal-Internet u l-pjattaformi diġitali jridu jinżammu 

responsabbli għall-użu li jagħmlu mid-data. 5.3.1.4: It-telefowns, l-applikazzjonijiet domestiċi 

(Alexa) għandu jkollhom aktar trasparenza f’dak li jiġbru, jaħżnu u jaqsmu (u ma’ min) u li s-

sidien għandu jkollhom l-għażla li jħassru/jillimitaw l-aċċess għad-data. 5.3.2.4: Jiġu 

ppremjati l-kumpaniji li jikkonformaw mal-protezzjoni tad-data, it-trasparenza u r-

regolamenti tas-sigurtà. 

130. Raggruppament (4 orjentazzjonijiet): 5.2.1.1: Neħtieġu entità biex tirrappreżenta lill-

konsumaturi, biex tappoġġa l-interessi tan-nies kontra kumpaniji li jużaw id-data tagħhom. 

5.2.1.2: Jeħtieġ li noħolqu vuċi waħda fl-Ewropa kontra l-ġganti diġitali li għandhom daqstant 

influwenza, għandu jkun possibbli li dawn il-kumpaniji jiġu pproċessati fl-Ewropa u mhux biss 

fl-Istati Uniti, u li jiġu mġiegħla japplikaw il-liġijiet Ewropej. 5.3.1.1: Jinħoloq korp tal-UE li 

jkun aċċessibbli faċilment għaċ-ċittadini u li jirrikjedi trasparenza u jipprovdi normi kondiviżi 

fost l-istati tal-UE.  5.3.2.1: Kontrokontrolli ċari mill-korp tal-UE [ara l-orjentazzjoni 5.3.1.1.] 

(mhux politiku iżda bbażat fuq esperti) li jkun indipendenti u ffinanzjat mill-istat membru.  

131. Raggruppament (2 orjentazzjonijiet): 5.3.2.3: Ċertifikazzjoni tal-UE tal-konformità mal-

protezzjoni tad-data ssir obbligatorja għall-kumpaniji/fornituri tat-teknoloġija kollha u li 

għandha tiġi inkorporata b’mod viżibbli fil-preżenza fuq l-internet ta’ organizzazzjoni. 5.3.4.1: 

L-introduzzjoni ta’ kriterji għaċ-ċertifikazzjoni għall-kumpaniji tat-teknoloġija: ikun hemm 

sommarji ta’ informazzjoni simplifikati dwar l-użu ta’ data li tkun tista’ tinftiehem minn 

kulħadd.  

132. Raggruppament (2 orjentazzjonijiet): 5.3.1.2: Tinħoloq possibbiltà għan-nies biex jagħżlu 

liema data hija sensittiva u liema data mhijiex. 5.2.1.3: Nipproponu li t-testi ta’ kunsens dwar 

l-użu tad-data personali jsiru aktar ċari u iqsar meta ssir konnessjoni ma’ sit web.  

133. 5.3.4.3: It-titjib taI-komunikazzjoni dwar il-bidliet fil-GDPR u l-protezzjoni tad-data inġenerali. 

134. 5.3.1.3: L-introduzzjoni ta’ ID diġitali tal-UE (mhux biss l-ID diġitali nazzjonali). 

135. 5.3.4.2: L-introduzzjoni tan-nuqqas ta’ awtorizzazzjoni (ħlief għal kunsens espliċitu) jew l-

awtorizzazzjoni limitata tal-użu tad-data personali bħala prinċipju primarju. 

136. 5.3.5.1: Finanzjament tal-UE biex jiġu estiżi l-isforzi tar-riċerka [dwar il-protezzjoni tad-data] 

 

Sottogrupp 10 (5.4. Diġitalizzazzjoni b’Saħħitha) 

137. Raggruppament (2 orjentazzjonijiet): 4.2.3.2: Nirrakkomandaw li, minbarra l-litteriżmu 

diġitali, jeħtieġ li jiġu promossi aktar il-fakultajiet kritiċi taċ-ċittadini. Iċ-ċittadini jridu jkunu 
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jistgħu jittrattaw il-kontenut b’mod kritiku. 5.4.2.1: Nedukaw lin-nies biex jaħsbu b’mod 

kritiku. 

138. Raggruppament (5 Orjentazzjonijiet): 5.1.2.2: Irridu naġixxu fuq is-suġġett tal-Aħbarijiet 

Foloz, u l-miżinformazzjoni. Nirrakkomandaw li jiġu mmultiplikati azzjonijiet bħal "siti web 

verifikati". 5.4.2.2: L-algoritmi awtomatikament juruk l-aktar verżjonijiet 

kuntrasti/kunsenswali ta’ tema kif ukoll ta’ perspettivi oħra (aħbarijiet foloz) biex tkun tista’ 

tqabbel. 5.4.2.4: Nużaw il-kunsens tal-maġġoranza tal-komunità xjentifika bħala l-perspettiva 

li nqisu vera u li nużawha biex inqabblu fehmiet oħra magħha. 5.4.2.5: Organizzazzjoni jew 

istituzzjoni li tivverifika u tiċċekkja l-aħbarijiet u tgħid jekk humiex veri jew le. 5.4.2.8: 

Ħolqien ta’ pjattaforma online Ewropea li turi aħbarijiet ivverifikati. 

139. 5.4.2.6: Il-media ma tistax tkun privata, trid tkun pubblika sabiex ma tagħmilx il-flus billi 

xxerred il-gideb. 

140. 5.4.2.3: Proċessar u ħżin tad-data fuq l-apparati lokali, mingħajr ma tiġi kondiviża fil-cloud 

141. 5.4.2.9: Stabbiliment ta’ pjattaforma diġitali Ewropea li toffri informazzjoni kif ukoll taħriġ u 

edukazzjoni (mhux biss dwar l-użu tajjeb tal-internet, iżda wkoll dwar ħafna aspetti oħra) u li 

toffri wkoll riżorsi u professjonisti dwar kwistjonijiet ta’ saħħa mentali. 

142. 1.3.4.5: Kejl tal-impatti tat-teknoloġija diġitali fuq is-saħħa u l-ambjent 
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