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RENDIKONT SOMMARJU 

Grupp ta' ħidma dwar it-Trasformazzjoni diġitali, ippresedut minn Elina Valtonen, Parlamenti 
nazzjonali (il-Finlandja) 

Il-Ġimgħa 4 ta' Marzu 2022, 9.00 – 11.00 

1. Osservazzjonijiet introduttorji tal-President 

Din ir-raba' laqgħa tal-Grupp ta' Ħidma kienet ippreseduta mis-Sa Elina Valtonen, Parlamenti nazzjonali 
(il-Finlandja), u saret f'format remot. Il-laqgħa xxandret fuq is-sit web. Il-President fetħet il-laqgħa 
b'referenza għall-avvenimenti xokkanti tal-aħħar ġimgħa wara l-invażjoni Russa tal-Ukrajna u enfasizzat li 
l-ħsibijiet kollha tagħha huma mal-poplu fl-Ukrajna. Hija enfasizzat li dawn l-avvenimenti saħħew ukoll il-
ħtieġa ta' ħidma dwar il-futur tal-Ewropa.  

Il-President spjegat li din il-laqgħa addizzjonali kienet maħsuba biex tindirizza l-aħħar pilastru mit-tlieta li 
taħthom ġiet organizzata l-ħidma dwar it-Trasformazzjoni Diġitali s'issa, jiġifieri t-"Tisħiħ tal-Ekonomija". 
Id-diskussjonijiet preċedenti kienu ffukaw fuq il-"Ħarsien tas-Soċjetà tagħna" u r-"Responsabbilizzazzjoni 
tal-Persuni". Għalhekk id-diskussjonijiet xorta jiffukaw fuq il-kontribut mill-pjattaforma diġitali din id-
darba. Il-President informat li l-Panel taċ-Ċittadini Ewropej dwar "Ekonomija aktar b'saħħitha, ġustizzja 
soċjali u impjiegi / Edukazzjoni, kultura, żgħażagħ u sport / Trasformazzjoni diġitali" kien temm il-ħidma 
tiegħu u li r-rakkomandazzjonijiet tal-Panel se jkunu fil-qalba tad-diskussjonijiet tal-laqgħa tal-Grupp ta' 
Ħidma tal-11 ta' Marzu 2022. Ir-rendikont sommarju tal-aħħar laqgħa ġie approvat. Rappreżentant taċ-
ċittadini talab li kwalunkwe laqgħa addizzjonali potenzjali ssir f'ħin li ma jinterferixxix mal-ħinijiet tax-
xogħol (l-aħjar wara s-18.00). 

2. Preżentazzjoni tal-kontribut mill-Pjattaforma Diġitali u tal-inizjattivi li għaddejjin 

Il-President ippreżentat it-temi u l-ideat ewlenin mill-Pjattaforma Diġitali relatati mat-"Tisħiħ tal-
Ekonomija", maqsuma fi tliet sottosuġġetti: l-Innovazzjoni diġitali, l-Ekonomija diġitali, u l-Edukazzjoni u t-
taħriġ, kif ukoll inizjattivi li għaddejjin relatati fil-livell tal-UE.  

Fl-ambitu tal-ideat tal-innovazzjoni diġitali relatati mal-blockchain (bħal pjattaforma tal-blockchain tal-UE, 
regolamentazzjoni aħjar għall-kriptovaluti jew euro diġitali), issemmew l-intelliġenza artifiċjali u d-data u 
Silicon Valley tal-Ewropa (fejn issemmew pereżempju GAIA-X jew Kickstarter). Fl-ambitu tat-tema tal-
ekonomija diġitali, issemmew l-infrastrutturi diġitali biex jappoġġaw l-ekonomija (inklużi diversi forom ta' 
sors miftuħ u Data bħala Servizz (DaaS)), it-titjib tal-kundizzjonijiet tas-suq għall-intrapriżi ta' kull daqs, 
inklużi n-negozji l-ġodda (SMEs, identifikazzjoni diġitali għal B2B) u ċertifikat għal IA u teknoloġiji etiċi. Fir-
rigward tal-edukazzjoni u t-taħriġ, issemmew il-pjattaformi għall-edukazzjoni u t-taħriġ (korsijiet online, 
eduTech), pjattaforma diġitali għall-ħiliet (ċertifikazzjoni u rikonoxximent tal-ħiliet, moviment 
transfruntier) u l-kompetenza diġitali tal-kumpaniji.  
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Il-President imbagħad irreferiet għal xi wħud mill-inizjattivi eżistenti fil-qasam tat-tisħiħ tal-ekonomija. 
Dawn kienu jinkludu l-Programm Ewropa Diġitali u ċ-Ċentri Ewropej ta' Innovazzjoni Diġitali biex tingħata 
spinta lill-innovazzjoni. L-att dwar is-Servizzi Diġitali, l-Att dwar is-Swieq Diġitali, l-Att dwar l-Intelliġenza 
Artifiċjali u l-Att dwar id-Data, imfassla biex jirregolaw aħjar l-ekonomija diġitali, issa kienu jinsabu kollha 
fil-proċess leġiżlattiv. Il-Kumpass Diġitali u l-Pjan Ikkoordinat dwar l-IA stabbilew u ppromwovew l-objettivi 
strateġiċi tal-UE. Fir-rigward tal-edukazzjoni u t-taħriġ, il-Kumpass Diġitali inkluda miri għall-2030 f'termini 
tal-ħiliet diġitali tal-Ewropa, filwaqt li l-Pjan ta' Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali kellu l-għan li jagħti spinta 
lill-ekosistema tal-edukazzjoni diġitali u l-Pjattaforma għall-Ħiliet u l-Impjiegi Diġitali pprovdiet aċċess 
miftuħ għall-informazzjoni u r-riżorsi.  

3. Diskussjoni  

Fid-diskussjoni sussegwenti, il-membri tal-Grupp ta' Ħidma saħqu fuq il-punti li ġejjin:  

Ø It-tliet pilastri ta' "Ħarsien tas-Soċjetà tagħna", "Responsabbilizzazzjoni tal-Persuni" u "Tisħiħ 
tal-Ekonomija" tqiesu utli biex jiġi żgurat li t-trasformazzjoni diġitali toħloq soċjetà fejn kulħadd 
iħossu inkluż.  
 

Ø Kien meqjus importanti li d-demokrazija tiddaħħal fl-isfera diġitali u li jiġi żgurat li din tirrifletti l-
valuri Ewropej. Dak li huwa illegali offline għandu jkun illegali online. F'dan il-kuntest, issemmiet 
id-Dikjarazzjoni proposta dwar id-Drittijiet u l-Prinċipji Diġitali Ewropej. Il-prinċipju ta' approċċ 
iċċentrat fuq il-bniedem għandu jkun il-mutur wara t-trasformazzjoni diġitali. Ġie meqjus ukoll li 
l-Ewropa għandha tikkoopera ma' pajjiżi oħra tal-istess fehma biex toħloq standards diġitali globali 
b'valuri Ewropej fil-qalba tagħhom u tieħu rwol mexxej f'dan ir-rigward. Inizjattivi leġiżlattivi li 
għaddejjin, bħall-Att dwar l-Intelliġenza Artifiċjali, ġew indikati bħala li għandhom għan doppju li 
jippromwovu l-innovazzjoni, filwaqt li jipproteġu l-valuri fundamentali. Ġie rrakkomandat approċċ 
ambizzjuż sabiex jinstab metodu Ewropew biex tinħoloq fiduċja fid-dinja diġitali, jiġu protetti d-
drittijiet tal-bniedem u tal-konsumaturi, u jiġu żgurati żviluppi teknoloġiċi li jippermettu 
parteċipazzjoni aħjar fis-soċjetà, filwaqt li jiġu evitati l-kontrolli u d-diskriminazzjoni. 
 

Ø L-importanza ta' azzjoni koordinata biex tingħata spinta lis-sigurtà u r-reżiljenza tal-infrastruttura 
diġitali tal-Ewropa tqajmet minn diversi membri, b'mod partikolari fid-dawl tal-kriżi attwali. Is-
sigurtà diġitali għandha tiżviluppa id f'id mat-tkabbir tal-ekonomija diġitali, biex tiġi żgurata r-
reżiljenza tagħha.  
 

Ø Il-membri qiesu wkoll li l-avvenimenti ġeopolitiċi reċenti enfasizzaw l-importanza li tiġi żgurata 
awtonomija strateġika u teknika, permezz ta' investiment fl-innovazzjoni u t-tisħiħ tal-katina tal-
provvista (bħal pereżempju fir-rigward tal-mikroelettronika jew il-katina tal-provvista taċ-ċipep). 
 

Ø Diversi membri enfasizzaw l-importanza tal-edukazzjoni u l-ħiliet diġitali biex jiġi żgurat li s-
soċjetà kollha kemm hi tibbenefika mill-innovazzjoni teknoloġika. F'dan il-kuntest tqajmet il-
ħtieġa li n-nisa u l-bniet jiġu involuti fit-trasformazzjoni diġitali, kif ukoll il-ħtieġa li jintlaħqu l-
gruppi ta' etajiet u t-tipi kollha ta' edukazzjoni, inkluża r-riċerka universitarja. Issemma l-eżempju 
ta' programm Irlandiż għall-iskejjel primarji, li jħeġġeġ lit-tfal jitgħallmu dwar il-kultura, il-lingwi u 
l-istorja tal-UE u dan jista' jiġi estiż għal elementi diġitali. L-edukazzjoni tista' tgħin ukoll biex 
titneħħa r-reżistenza għall-bidla u biex tiġi żgurata diġitalizzazzjoni inklużiva.  
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Ø Issemma l-prinċipju "diġitali l-ewwel", li jirrikjedi li s-servizzi jiġu pprovduti b'mod diġitali kull fejn 

ikun possibbli, sakemm ma jkunx mitlub mod ieħor.  
 

Ø Tqajmet ir-rabta possibbli bejn l-ideat diskussi issa u r-rakkomandazzjonijiet tal-Panel taċ-
Ċittadini, b'referenza partikolari għal dawk ir-rakkomandazzjonijiet dwar il-metodi aġevolati ta' 
ħidma, fejn il-miżuri jistgħu jsaħħu l-ekonomija billi jissalvagwardjaw kontra t-trasferiment tal-
impjiegi online barra mill-Ewropa, u l-ħiliet diġitali (rakkomandazzjonijiet 7 u 8).  
 

Ø Xi membri saħqu fuq il-ħtieġa ta' ekonomija diġitali b'saħħitha, u ssottolinjaw li kien meħtieġ 
investiment fl-ekosistemi tal-innovazzjoni fir-reġjuni kollha, biex il-benefiċċji tat-trasformazzjoni 
diġitali jiġu mifruxa b'mod ekwu madwar l-Ewropa. L-innovazzjoni tista' tgħin biex l-UE tingħata 
spinta fil-futur, u għalhekk l-SMEs għandhom ikunu kapaċi jinnovaw, aġli u ħielsa mill-burokrazija. 
Id-data fl-ekonomija tal-pjattaformi għandha tintuża għall-benefiċċju ta' kulħadd, biex jinfetħu 
opportunitajiet ta' negozju ġodda.  
 

Ø Saret referenza wkoll għat-tisħiħ tal-infrastruttura elettrika biex jiġi promoss l-użu tal-vetturi 
elettriċi.  
 

Ø L-esperjenzi fil-Finlandja rigward l-identifikazzjoni diġitali u l-kartiera diġitali ssemmew bħala 
għodod importanti anki fin-negozji u s-servizzi elettroniċi transfruntiera u kemm fis-settur 
pubbliku kif ukoll f'dak privat.  

 

4. Rimarki ta' konklużjoni 

Il-President irringrazzjat lil kulħadd għad-diskussjoni produttiva. Il-laqgħa tal-Grupp ta' Ħidma tal-
11 ta' Marzu se tiffoka fuq ir-rakkomandazzjonijiet mill-Panel taċ-Ċittadini u l-President stiednet lill-
Membri kollha jaqrawhom. Hija indikat ukoll li x-xogħol tal-Grupp ta' Ħidma issa jgħaddi għall-proċess fejn 
jiġu żviluppati l-proposti għall-Plenarja.  

*** 

 


