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RENDIKONT SOMMARJU 

Grupp ta' Ħidma dwar it-Trasformazzjoni Diġitali, ippresedut mis-Sa Elina Valtonen, 

parlamenti nazzjonali (il-Finlandja)/is-Sa Riina Sikkut, parlamenti nazzjonali (l-Estonja) 

Il-Ħamis 7 ta' April 2022, 18.00 – 20.30 

 

1. Osservazzjonijiet introduttorji tal-President  

Il-President spjegat li din se tkun il-laqgħa finali tal-grupp ta' ħidma. L-għan tal-laqgħa kien li tgħaddi 
mill-abbozz rivedut ta' proposti, li rrifletta l-feedback li wasal mil-laqgħa preċedenti, inkluż segwitu bil-
miktub għal dan, u d-diskussjonijiet fl-aħħar sessjoni plenarja.  
 

2. Osservazzjonijiet introduttorji tal-Portavuċi  
Il-Portavuċi esprima sodisfazzjon kbir bl-abbozz ta' proposti, li rrifletta l-interessi taċ-ċittadini u r-
rakkomandazzjonijiet. Huwa indika kummenti addizzjonali li saru fir-rigward tal-aspetti ċċentrati fuq 
il-bniedem u qies li xi elementi għadhom jistgħu jiżdiedu f'dan ir-rigward.  
 

3. Diskussjoni tal-verżjoni riveduta tal-Proposti  
Il-grupp iddiskuta kull wieħed mill-abbozzi ta' proposti (objettivi ġenerali u miżuri speċifiċi ta' 
akkumpanjament) min-naħa tiegħu, filwaqt li ffoka fuq suġġerimenti għal aġġustamenti jew żidiet 
għat-test. Ir-reviżjonijiet inkludew formulazzjoni introduttorja biex tenfasizza l-ħtieġa għal approċċ 
ambizzjuż għat-trasformazzjoni diġitali u biex tirreferi għall-implikazzjonijiet tal-aggressjoni Russa 
kontra l-Ukrajna. 
 
Suġġerimenti li saru matul id-diskussjoni inkludew dan li ġej.  
 
Proposta I: Aċċess għall-infrastruttura diġitali  

➢ Fil-miżura 4, ġie ssuġġerit li tiżdied referenza biex jiġi evitat l-intrappolament tal-bejjiegħa, 
sabiex tgħin biex jiġi żgurat li l-klijenti jkunu jistgħu jiċċaqalqu faċilment bejn il-fornituri.  

➢ Fil-miżura 6, ġie ssuġġerit li tiġi inkluża referenza għall-aċċess għall-helpdesks, biex jiġi 
appoġġat id-dritt taċ-ċittadini li jaċċessaw is-servizzi diġitali.  

➢ Fil-miżura 4, ġie propost li tiżdied referenza għall-miri ta' kopertura tal-gigabits u tal-5G għall-
2030.  

➢ Fil-miżura 6, ġie propost li tiżdied referenza speċifika għall-aċċess taċ-ċittadini għar-rekords 
elettroniċi. Il-President indikat li dan kien kopert mill-mobbiltà tad-data.  

➢ It-titolu ta' din il-proposta għandu jinkludi referenza għal aċċess "ugwali" għall-infrastruttura 
diġitali.  

➢ Fil-miżura 4, għandha ssir referenza wkoll għat-titjib tas-swieq mill-perspettiva tal-
konsumaturi.  

➢ Ġie ssuġġerit li tiżdied referenza għal Karta Ewropea tad-Drittijiet Diġitali, bħala pass ulterjuri 
loġiku lil hinn mill-proposta tal-Kummissjoni għal Dikjarazzjoni tad-Drittijiet Diġitali, li kienet 
dokument interistituzzjonali. Għalkemm dan seta' ma ġiex irrakkomandat speċifikament miċ-
ċittadini, dan tqies bħala għodda xierqa biex jintlaħqu l-objettivi ddikjarati tagħhom. F'termini 
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aktar ġenerali ġie kkonfermat minn rappreżentanti taċ-ċittadini li ż-żieda ta' miżura li tgħin 
biex jinkisbu r-rakkomandazzjonijiet hija milqugħa.  

➢ Sar punt li l-infrastruttura diġitali min-natura tagħha mhijiex kompletament sostenibbli u li 
għalhekk mhuwiex biżżejjed li s-sostenibbiltà tiżdied bħala kelma, iżda li jiġi żviluppat aktar 
dak il-punt.  

➢ Fil-miżura 3 ġie ssuġġerit li ssir referenza għall-"avvanz tal-iskjerament" tal-infrastrutturi 
diġitali u elettriċi aktar milli għal "jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tagħhom".  

➢ Fil-miżura 4 ġie ssuġġerit li r-referenza għal pajjiżi "mhux demokratiċi" tiġi sostitwita 
b'referenza għal "pajjiżi terzi", biex it-test isir aktar newtrali.  

➢ Tiżdied referenza fil-miżura 5 għall-anzjani, u fil-miżura 6 tinkludi referenza għall-
"aċċessibbiltà" ta' servizzi pubbliċi u privati essenzjali.  

➢ Fil-miżura 2 ġie ssuġġerit li tiġi inkluża referenza għal "reġjuni insulari" jew (bħala 
kompromess) għall-kunċett usa' ta' "reġjuni remoti u periferiċi".  

 
Proposta II: Ħiliet diġitali li jagħtu s-setgħa lin-nies  

➢ Ġie propost li tiżdied referenza għal "litteriżmu diġitali" fit-titolu ta' din il-proposta, minħabba 
l-importanza tiegħu fil-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni.  

➢ Ġie propost li tiżdied referenza għall-iżvilupp b'saħħtu tat-tfal fil-miżura 1 u għall-"gruppi 
soċjalment u ekonomikament vulnerabbli" fil-miżura 3.  

➢ Ġie ssuġġerit li tiżdied referenza biex jiġu evitati l-preġudizzji u l-isterjotipar algoritmiċi tal-
ġeneru, fil-kuntest tad-disparità diġitali bejn il-ġeneri, fil-miżura 1. Din iż-żieda tista' titqiegħed 
xi mkien ieħor fid-dokument jekk titqies aktar xierqa.  

➢ Fil-miżura 2, referenza għall-użu "sikur u responsabbli" tal-internet tista' tkun aktar xierqa 
minn "użu tajjeb għas-saħħa". Il-President indikat li l-"użu tajjeb għas-saħħa" kien it-terminu 
fir-rakkomandazzjoni.  

➢ Fil-miżura 5, minflok "taħriġ speċifiku" ġie ssuġġerit li ssir referenza għall-"iżvilupp ta' inizjattivi 
ta' taħriġ, ikkoordinati fil-livell tal-UE" u għat-taħriġ ta' "esperti diġitali addizzjonali", peress li 
dan kien objettiv partikolari għall-2030 taħt il-programm ta' politika tad-Deċennju Diġitali. 
Kien hemm ukoll suġġerimenti biex jiġu inklużi ħiliet speċifiċi (IA, quantum), iżda l-membri 
qiesu li l-formulazzjoni kopriet il-ħiliet kollha meħtieġa, li jistgħu jiżviluppaw ukoll.  

 
Proposta III: Soċjetà diġitali sikura u affidabbli – iċ-ċibersigurtà u d-diżinformazzjoni  

➢ Ġie ssuġġerit li tiżdied referenza għar-reżiljenza quddiem il-kriżijiet fl-objettiv ġenerali ta' din 
il-proposta.  

➢ Ġie ssuġġerit li titħassar ir-referenza fil-miżura 2 għall-iżgurar ta' "sanzjonijiet simili" fl-Istati 
Membri kollha (bħala li jmorru lil hinn minn dak li jista' jkun legalment possibbli) u r-referenza 
fil-miżura 4 għal algoritmi ta' tagħlim awtomatiku (peress li huma limitati wisq fil-kuntest 
tagħha). Il-President indikat li dawn it-tnejn jirriżultaw mir-rakkomandazzjonijiet u tqies li 
dawn jinżammu. 

➢ Ġie ssottolinjat li kien hemm bżonn ta' armonizzazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar 
iċ-ċibersigurtà biex jiġu indirizzati r-riskji ċibernetiċi.  

➢ Ġie espress tħassib dwar ir-referenza fil-miżura 5 għall-finanzjament ta' pjattaformi diġitali 
biex tiġi vvalutata l-affidabbiltà tal-media tradizzjonali, peress li ma kienx ċar kif l-imparzjalità 
ta' tali pjattaformi setgħet tiġi żgurata u lanqas għaliex il-midja tradizzjonali għandha tiġi 
identifikata għall-valutazzjoni. Il-President indikat li t-test se jiġi rieżaminat biex jindirizza dan 
it-tħassib.  

➢ Fil-miżura 2 ġie ssuġġerit li tiżdied referenza għal "ċentri nazzjonali taċ-ċibersigurtà" mar-
referenza għaċ-ċentri u l-awtoritajiet lokali u reġjonali taċ-ċibersigurtà.  

➢ Fil-miżura 4 ġie ssuġġerit li tiġi inkluża referenza għal linji gwida (bħal kodiċijiet ta' prattika), 
peress li l-leġiżlazzjoni ma kinitx l-uniku mezz biex tiġi indirizzata d-diżinformazzjoni.  
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➢ Fil-miżura 5, ġie propost li referenza għal "rispett sħiħ tal-prinċipji tal-libertà tal-media" kienet 
preferibbli mir-referenza għaċ-ċensura.  

➢ Rappreżentant taċ-ċittadini wissa li t-test m'għandux jitbiegħed wisq mir-
rakkomandazzjonijiet mill-panels taċ-ċittadini, b'mod partikolari fir-rigward tar-
rakkomandazzjonijiet dwar l-edukazzjoni diġitali. Il-President innotat li xi wħud minn dawn ir-
rakkomandazzjonijiet kienu ġew trasferiti lill-grupp ta' ħidma dwar l-Edukazzjoni u ġew 
ittrattati hemmhekk, iżda impenjat ruħha li tivverifika jekk kinux koperti b'mod adegwat u li 
tara jekk il-formulazzjoni tal-miżura 2 tistax tissaħħaħ f'dan ir-rigward.  

 
Proposta IV: Soċjetà diġitali sikura u affidabbli – il-protezzjoni tad-data  

➢ Fir-rigward tal-miżuri 3 u 4, ġie ssuġġerit li r-referenzi għal proċeduri "rapidi" u "qosra" 
għandhom jiġu kkunsidrati mill-ġdid, peress li l-ħeffa mhux dejjem kienet kompatibbli maċ-
ċarezza u l-effettività u kien hemm xi duplikazzjoni.  

➢ Ġie ssuġġerit li tiġi inkluża miżura li tiżgura li l-individwi jkunu jistgħu faċilment iċaqalqu d-data 
personali minn fornitur għal ieħor. Il-President indikat li dan kien diġà kopert.  

➢ Fil-miżura 6 ġie ssuġġerit li tiġi sostitwita r-referenza għall-"ħolqien ta' sistema ta' 
ċertifikazzjoni fil-livell tal-UE" għall-konformità mal-GDPR b'referenza għall-"inkoraġġiment ta' 
sistema ta' ċertifikazzjoni", peress li din mhux neċessarjament kellha tkun fil-livell tal-UE.  

➢ Fil-miżura 8, ġie propost li tiġi sostitwita r-referenza għall-"iżgurar" li l-Kontrollur Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Data u l-aġenziji nazzjonali japplikaw bis-sħiħ is-sanzjonijiet b'referenza 
għall-"appoġġ" tal-infurzar minn dak il-korp.  

➢ Ġie espress tħassib li s-sistema ta' ċertifikazzjoni tal-GDPR imsemmija fil-miżura 6 tista' 
tippreżenta ostaklu serju għall-SMEs li jwettqu n-negozju tagħhom u li l-iskop preċiż tal-
miżura 8 ma kienx ċar u jista' ma jkunx konformi mar-regoli eżistenti dwar il-protezzjoni tad-
data. Dwar dan l-aħħar punt, ġie ssuġġerit li s-servizzi legali jiġu kkonsultati fir-rigward tal-
kompatibbiltà mar-regoli eżistenti skont il-GDPR. Ir-referenza għal projbizzjoni fuq l-
ipproċessar tad-data fil-miżura 8 tqieset bħala eżaġerata, peress li setgħet tipprevjeni l-
ipproċessar tad-data li kien essenzjali għas-sopravivenza ta' negozju. Il-President issuġġeriet li 
dan it-tħassib jista' jiġi indirizzat b'referenza għall-ipproċessar tad-data "mhux mixtieq".  

 
Proposta V: Innovazzjoni diġitali biex tissaħħaħ l-ekonomija  

➢ Ġie ssuġġerit li jissaħħaħ l-objettiv ġenerali billi ssir referenza għas-suq uniku, u tiġi espressa 
b'mod aktar ċar oppożizzjoni għal prattiki li jfixklu l-attivitajiet transfruntiera, bħall-prattiki tal-
imblukkar ġeografiku.  

➢ Fil-miżura 6 ġie ssuġġerit li tissaħħaħ ir-referenza għar-riċerka biex tiffoka aktar fuq riċerka 
mill-aktar avvanzata, innovattiva jew fundamentali u li jissaħħaħ il-kliem fil-miżura 8 biex jiġi 
indirizzat l-użu ta' algoritmi diskriminatorji jew preġudikati.  

➢ Ġie propost li tingħata aktar enfasi lill-ħtieġa għal trasparenza biex jiġi żgurat użu responsabbli 
tas-sistemi tal-intelliġenza artifiċjali, b'mod partikolari fil-miżuri 3 u 8.  

➢ Kien hemm suġġeriment biex titħassar ir-referenza għad-dritt ta' skonnessjoni fil-miżura 1 
biex it-test jingħata applikazzjoni usa', madankollu dan ma kienx hemm qbil dwaru. 

➢ Ġie ssuġġerit li fil-miżura 4 issir referenza għal "riżorsi" għal tagħmir ergonomiku għall-
ħaddiema u tiġi inkluża referenza biex jiġu evitati effetti ta' intrappolament fil-miżura 8.  

➢ Ġie propost li jissaħħu r-referenzi għall-mekkaniżmi ta' appoġġ għall-SMEs u n-negozji ġodda. 
Ġie propost ukoll li jiġi aġġustat il-kliem tal-miżuri 2 u 3 biex isiru aktar ibbilanċjati u jinkludu 
aspetti pożittivi tal-mobbiltà u l-intelliġenza artifiċjali (IA) fuq il-post tax-xogħol.   

➢ Fl-aħħar nett, ġie ssuġġerit li r-referenzi għall-IA jitwessgħu, mhux limitati biss għall-IA fuq il-
post tax-xogħol. 

 
4. Rimarki ta' konklużjoni  
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Il-President irringrazzjat lill-membri kollha tal-grupp ta' ħidma u lill-persunal ta' appoġġ tiegħu għax-
xogħol ħabrieki u l-kooperazzjoni effettiva tagħhom. 


