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RENDIKONT SOMMARJU 

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

Il-Ġimgħa 21 ta' Jannar 2022, 10.00 – 12.00 

1. Osservazzjonijiet introduttivi tal-President 

Din it-tielet laqgħa tal-grupp ta' ħidma kienet ippreseduta mis-Sinjura Elina Valtonen, Parlamenti 
nazzjonali (il-Finlandja), li ħadet il-kariga mis-Sinjura Riina Sikkut, Parlamenti nazzjonali (l-Estonja), u saret 
f'format ibridu. Il-laqgħa xxandret fuq is-sit web. Il-President bdiet il-laqgħa b'introduzzjoni qasira u 
preżentazzjoni ġenerali tal-proċess u tas-suġġett tad-diskussjoni għall-ġurnata: "L-għoti tas-setgħa lin-
nies", li inkluda t-temi tal-identità diġitali, is-saħħa diġitali, id-demokrazija elettronika u l-moviment 
transfruntier (għodod diġitali). Il-President tat ħarsa ġenerali lejn il-kontribut irċevut s'issa fuq il-
pjattaforma diġitali u fl-orjentazzjonijiet tal-Panel taċ-Ċittadini Ewropej u ddeskriviet l-inizjattivi li 
għaddejjin bħalissa fil-livell Ewropew biex jistabbilixxu l-bażi għad-diskussjoni.  

2. Is-sitwazzjoni attwali tad-diskussjonijiet fil-Panel taċ-Ċittadini Ewropej li jittrattaw it-
Trasformazzjoni Diġitali 

Rappreżentanti mill-Panel taċ-Ċittadini Ewropej taw ħarsa ġenerali lejn id-diskussjonijiet fil-Panel s'issa u 
l-orjentazzjonijiet li qed jiġu diskussi. Huma ssottolinjaw l-importanza tal-ħiliet u l-litteriżmu diġitali u l-
għodod rispettivi (bħal pjattaformi ta' tagħlim kemm għall-anzjani kif ukoll għaż-żgħażagħ). L-aċċess 
bażiku għall-edukazzjoni diġitali tqies kruċjali u t-taħriġ meħtieġ għall-ġlieda kontra l-aħbarijiet foloz u d-
diżinformazzjoni u l-fastidju online. Tqies kruċjali li jiġi żgurat aċċess għall-internet ta' kwalità għolja 
madwar l-Unjoni, inkluż f'żoni rurali u f'dawk inqas vantaġġati. Iċ-ċittadini qiesu wkoll li kien hemm ħtieġa 
li jitħaffu l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' sistema ta' identifikazzjoni elettronika fl-UE kollha. 

Iċ-ċittadini qasmu bejniethom l-esperjenza tagħhom fir-rigward ta' xogħol mid-dar matul il-COVID-19 u l-
ħafna problemi li nqalgħu minħabba dan. Il-bidla lejn xogħol mill-bogħod ("intelliġenti") minħabba l-
pandemija affettwat is-saħħa u l-benessri tal-individwi. Għandu jiġi kkunsidrat il-fatt li jiġu żgurati 
salvagwardji għall-impjegati meta jużaw "xogħol intelliġenti", inkluż il-kontroll tas-sigħat tax-xogħol u d-
dritt ta' skonnessjoni, id-dritt għal għamara u tagħmir xierqa, u l-evitar tar-rilokazzjoni tal-impjieg 
purament għal raġunijiet ta' spejjeż. Kien meħtieġ qafas Ewropew għall-protezzjoni tal-bilanċ bejn ix-
xogħol u l-ħajja privata. 

Rappreżentant tal-panels u l-avvenimenti nazzjonali enfasizza l-ħtieġa li l-UE ssir aktar imprenditorjali u 
tattira t-talent dinji permezz ta' inċentivi differenti, inkluża l-migrazzjoni minn pajjiżi mhux tal-UE. Ġiet 
enfasizzata l-importanza tal-identifikazzjoni fl-UE kollha u l-opportunitajiet għal votazzjoni elettronika fl-
elezzjonijiet tal-UE.  

Ġie ssuġġerit ukoll li għandha tiġi ġestita l-pjattaforma diġitali multilingwi ta' suċċess, stabbilita għall-
Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, sabiex tappoġġa fuq bażi kontinwa liċ-ċittadini madwar l-UE. 

3. Diskussjoni dwar il-kontribut attwali ewlieni kemm mill-Pjattaforma Diġitali kif ukoll mill-
Panel taċ-Ċittadini Ewropej rigward it-tema tal-"Għoti tas-Setgħa lin-Nies" 
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Fid-diskussjoni, ħafna mis-suġġerimenti li saru miċ-ċittadini ġew indirizzati u appoġġati mill-membri tal-
grupp u tqajmu l-kwistjonijiet li ġejjin:  

L-importanza tas-saħħa diġitali fuq il-post tax-xogħol fil-kuntest tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-
xogħol u d-djalogu soċjali, li tindika modi attwali ta' xogħol mill-bogħod li jwasslu għall-eżawriment u l-
għeja. Kien hemm appell għal reviżjoni tal-leġiżlazzjoni fis-seħħ b'mod partikolari dwar it-telexogħol.  

Dan il-punt issaħħaħ minn ħafna kelliema li indikaw l-effetti negattivi ta' sigħat twal ta' telexogħol u wisq 
ħin quddiem l-iskrin b'mod aktar ġenerali fuq is-saħħa mentali u appellaw għal dritt ta' skonnessjoni u 
qafas tal-UE li jipproteġi l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata.  

Oħrajn indikaw l-opportunitajiet li ġġib magħha s-saħħa diġitali biex is-servizzi jsiru aktar disponibbli fiż-
żoni rurali, iżda enfasizzaw li, biex dan jitwettaq, il-professjonisti u ċ-ċittadini jeħtieġu ħiliet diġitali. 

Il-ħtieġa li tingħata spinta lill-ħiliet u l-litteriżmu diġitali hija suġġeriment rikorrenti u l-importanza tal-
litteriżmu diġitali tqajmet f'għadd ta' kuntesti differenti. Hemm bżonn li jimtlew il-lakuni fil-ħiliet u fl-
għarfien u li n-nies jingħataw is-setgħa. Tqajmet l-importanza tal-litteriżmu diġitali biex it-tfal u l-utenti l-
aktar vulnerabbli tal-internet jiġu protetti. 

Ġew issottolinjati l-isfidi relatati mal-aċċessibbiltà u l-ġlieda kontra d-distakk diġitali u li jiżguraw li ħadd 
ma jitħalla lura, u dan jissuġġerixxi li l-aċċess għall-internet għandu jkun dritt fundamentali. F'dan ir-
rigward ġew indikati nuqqasijiet tal-Pjattaforma Diġitali Multilingwi nnifisha f'termini ta' aċċessibbiltà.  

Membru wieħed għadda r-riżultati tal-panel taċ-ċittadini Ġermaniżi, li kien irrakkomanda l-introduzzjoni 
ta' "Digi Check", sistema li tkejjel sa liema punt il-kumpaniji u l-amministrazzjonijiet pubbliċi jużaw l-
innovazzjonijiet diġitali u jirrispettaw id-data taċ-ċittadini. Rakkomandazzjoni oħra kienet relatata mal-
ħolqien ta' Pjattaforma li tintegra l-informazzjoni xjentifika mill-istazzjonijiet tat-televiżjoni u tar-radju, l-
għażliet ta' skambju ta' informazzjoni bit-traduzzjoni, "Facebook Ewropew" u tip ta' ARTE Ewropea. 

L-iżgurar tal-aċċess għall-internet anki f'żoni rurali u remoti tqies bħala prijorità, kif kienet ukoll il-ħtieġa 
għall-armonizzazzjoni tal-istandards diġitali biex jiġi żgurat it-tkabbir ekonomiku. 

Tqajmu l-kwistjonijiet tat-trasparenza tal-algoritmi, biex jiġi żgurat li ċ-ċittadini jifhmu x'jiġri mid-data 
tagħhom, kif ukoll tat-trasparenza nieqsa tal-għodod privati u tal-ħtieġa li l-kumpaniji privati jiġu 
kkontrollati aħjar. Tqajmet il-ħtieġa li nitkellmu b'vuċi waħda fit-taħditiet mal-ġganti diġitali u li nuru li l-
Ewropa tistenna li l-ġganti diġitali jeżerċitaw bi trasparenza sħiħa r-responsabbiltajiet soċjali tagħhom lil 
hinn mill-ħlas tat-taxxi. 

Xi membri ssuġġerew li l-UE jeħtieġ li jkollha r-rwol li tistabbilixxi standards biex tiżgura s-sovranità diġitali, 
l-indipendenza strateġika u l-kompetittività globali. L-UE għandha tistabbilixxi r-regoli għar-rispett tad-
drittijiet tal-bniedem online, u suġġeriment ieħor kien karta tad-drittijiet diġitali. Biex ningħataw aċċess 
sikur għas-servizzi diġitali u nibbenefikaw bis-sħiħ mill-potenzjal diġitali, l-infrastruttura teħtieġ l-
investimenti.  

Fir-rigward tal-votazzjoni elettronika, filwaqt li xi wħud issuġġerew li jiġu ttestjati sistemi ta' votazzjoni 
elettronika (eż. fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li jmiss), oħrajn qiesu li dan ma jżidx verament il-
parteċipazzjoni fil-votazzjoni. Ġie propost finanzjament kollettiv ta' proġetti pilota biex isir użu aktar 
sistematiku u sostenibbli tad-demokrazija elettronika b'mod parallel ma' konsultazzjonijiet normali. 
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Ġew appoġġati l-kartiera diġitali u l-ID diġitali fl-UE, kif ukoll is-servizzi elettroniċi transfruntieri, li jistgħu 
jippermettu liċ-ċittadini tal-UE jidħlu f'applikazzjonijiet mingħajr ma jkollhom għalfejn jgħaddu minn 
pjattaformi diġitali kbar li jużaw id-data tagħhom għall-finijiet kummerċjali tagħhom stess.  

L-ostakli lingwistiċi wkoll ġew identifikati bħala problema fid-dinja diġitali.  

Issemma li inizjattivi fir-rigward ta' "belt intelliġenti" u ta' gvern elettroniku għall-għoti tas-setgħa liċ-
ċittadini fit-tranżizzjoni diġitali kif ukoll l-iżvilupp ta' servizzi elettroniċi awtomatizzati li jipprovdu 
informazzjoni u jwieġbu l-mistoqsijiet taċ-ċittadini, eż. dwar il-kura tas-saħħa jew kwistjonijiet oħra, kienu 
importanti. 

Fir-rigward tal-fatt, rikonoxxut minn diversi kelliema, li hija meħtieġa ċarezza dwar liema azzjoni diġà 
qed tittieħed fil-livell tal-UE biex tindirizza t-tħassib imqajjem, l-Orarju tat-Tren Leġiżlattiv tal-Parlament 
Ewropew fuq is-sit web tal-Parlament kienet għodda utli li tipprovdi informazzjoni dwar l-istat tal-
progress tal-ħidma li għaddejja. Madankollu, ġie ssottolinjat ukoll li l-inizjattivi leġiżlattivi li għaddejjin fil-
qasam diġitali (eż. l-Att dwar l-Intelliġenza Artifiċjali, l-Att dwar is-Servizzi Diġitali u l-Att dwar is-Swieq 
Diġitali) mhumiex il-punt tal-wasla u ma jrendux is-suġġeriment mhux meħtieġ, iżda huma parti minn 
proċess kontinwu.  

Osservazzjonijiet konklużivi tal-President 

Il-President irringrazzjat lil kulħadd għad-diskussjoni produttiva. Il-laqgħa li jmiss tal-grupp ta' ħidma hija 
ppjanata li tindirizza t-tielet tema identifikata għat-trasformazzjoni diġitali, jiġifieri "Tisħiħ tal-Ekonomija", 
li kif ġara f'din il-laqgħa tiffoka fuq il-kontribut riċevut dwar din it-tema permezz tal-Pjattaforma Diġitali u 
l-panels taċ-ċittadini. Ladarba l-Panel taċ-Ċittadini Ewropej jagħmel ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu (25-
27 ta' Frar f'Dublin), il-grupp ta' ħidma jiltaqa' biex jiddiskuti dawk ir-rakkomandazzjonijiet f'Marzu u 
jippreżenta l-ħidma tiegħu fil-plenarja f'Marzu/April. 

 

ANNESS: Lista tal-membri tal-Grupp ta' Ħidma dwar it-Trasformazzjoni Diġitali  
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