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RENDIKONT SOMMARJU 
Grupp ta' ħidma dwar it-Trasformazzjoni diġitali, ippresedut minn Elina Valtonen, 

Parlamenti nazzjonali (il-Finlandja) 
Il-Ġimgħa 11 ta' Marzu 2022, 09.00 – 11.00 

 
1. Ftuħ mill-President  
Din kienet il-ħames laqgħa tal-Grupp ta' ħidma dwar il-Trasformazzjoni diġitali. Il-laqgħa kienet 
ippreseduta mis-Sinjura Elina Valtonen u saret f'format ibridu. Il-President tat lill-membri l-istampa 
ġenerali tal-proċess, u fakkret li fl-ewwel fażi minn Ottubru 2021, il-grupp ta' ħidma kien iddiskuta l-
kontribut tal-pjattaforma għat-trasformazzjoni diġitali, strutturat madwar tliet pilastri ("Protezzjoni 
tas-soċjetà tagħna", "Għoti tas-setgħa lin-nies" u "Tisħiħ tal-ekonomija"). Issa, flimkien mar-
rakkomandazzjonijiet tal-Panel taċ-Ċittadini Ewropej dwar "Ekonomija aktar b'saħħitha, ġustizzja 
soċjali u impjiegi/Żgħażagħ, sport, kultura u edukazzjoni/Trasformazzjoni diġitali" u tal-panels 
nazzjonali, dawn ir-rakkomandazzjonijiet se jkunu l-bażi ewlenija tal-ħidma. Il-ħidma għalhekk se 
tiffoka fuq raggruppamenti li jirriflettu r-rakkomandazzjonijiet tal-panels taċ-ċittadini. Il-President 
ippreżentat ir-raggruppamenti: 

1. Aċċess għal infrastruttura diġitali, 
2. Ħiliet diġitali li jagħtu s-setgħa lin-nies,  
3. Soċjetà sikura u affidabbli, u  
4. Innovazzjoni diġitali biex tissaħħaħ l-ekonomija. 

 
2. Preżentazzjoni miċ-ċittadini tar-rakkomandazzjonijiet mill-Panel 1 taċ-Ċittadini Ewropej dwar 
"Ekonomija aktar b'saħħitha, ġustizzja soċjali u impjiegi/Żgħażagħ, sport, kultura u 
edukazzjoni/Trasformazzjoni diġitali" u mill-Panels taċ-Ċittadini Nazzjonali rigward it-
"Trasformazzjoni Diġitali", segwita minn diskussjoni  
Ir-rappreżentanti tal-Panels taċ-Ċittadini Ewropej ippreżentaw ir-rakkomandazzjonijiet tagħhom. 
Huma spjegaw ir-rakkomandazzjonijiet relatati mad-dritt għall-edukazzjoni diġitali u l-aċċess għall-
internet għal kulħadd, inklużi l-anzjani. Ġiet enfasizzata l-importanza tal-aċċess għall-kompjuters 
għat-tfal fil-kuntest tal-edukazzjoni virtwali matul il-COVID-19. L-edukazzjoni diġitali għandha tkun 
obbligatorja mill-iskola primarja, b'kurrikulu konġunt. Issemmiet l-importanza tat-taħriġ għad-dħul fis-
suq tax-xogħol. L-UE għandha tinvesti f'infrastruttura diġitali b'kapaċità għolja biex tiżgura l-
kompetittività u tevita dipendenzi strateġiċi. Rappreżentant spjega li l-infrastruttura tal-mobbiltà se 
tirrikjedi wkoll infrastruttura diġitali u l-ħtieġa li jiġi evitat li l-forniment tal-infrastruttura diġitali tal-
UE jiġi monopolizzat minn entitajiet barranin. 
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Ir-rappreżentanti taċ-ċittadini ppreżentaw ukoll ir-rakkomandazzjoni biex l-UE jkollha kompetenzi 
aktar estensivi u aktar riżorsi biex tindirizza l-kontenut illegali u tiġġieled il-kriminalità ċibernetika. Il-
pjattaformi online għandhom ikunu aktar responsabbli għall-kontenut tagħhom, u l-awtoritajiet 
għandhom ikunu jistgħu jipproteġu lit-tfal minn fastidju sesswali online. Fir-rigward tal-ħiliet diġitali u 
x-xogħol, ġiet ippreżentata rakkomandazzjoni biex il-ħaddiema jiksbu taħriġ diġitali adattat għas-suq 
tax-xogħol u jiżdied l-għarfien dwar x'jistgħu jagħmlu l-pjattaformi eżistenti. Rakkomandazzjoni oħra 
tikkonċerna x-xogħol intelliġenti u tqajjem tħassib dwar id-delokalizzazzjoni tal-impjiegi Ewropej, li 
għandha tiġi evitata permezz ta' inċentivi favur ir-responsabbiltà soċjali. Rakkomandazzjoni oħra tkun 
tobbliga lill-kumpaniji tal-midja soċjali jimplimentaw algoritmi aħjar biex jiddistingwu bejn 
informazzjoni affidabbli u falza, anke fin-nuqqas ta' inċentivi finanzjarji biex jippromwovu 
informazzjoni inaffidabbli u jevitaw iċ-ċensura. Membru ieħor ta' panel taċ-ċittadini indika l-problemi 
psikofiżiċi relatati mat-telexogħol u ssuġġerixxa li l-kumpaniji għandhom jipprovdu lill-impjegati 
tagħhom b'siġġijiet u bi skrivaniji ergonomiċi. Ġiet rakkomandata wkoll l-edukazzjoni diġitali fl-istadji 
kollha tal-ħajja, b'enfasi fuq il-ħiliet personali u l-użu tal-internet.  
 
Rappreżentant tal-panel taċ-ċittadini nazzjonali tan-Netherlands ippreżenta tliet 
rakkomandazzjonijiet nazzjonali. L-ewwel nett, kulħadd fl-Ewropa għandu jkollu konnessjoni tal-
internet veloċi, sigura u stabbli. Hu estremament importanti li l-protezzjoni kontra l-kriminalità online 
tiġi indirizzata fil-livell nazzjonali u f'dak Ewropew. It-tieni, l-UE għandha tiżgura li x-xiri bl-internet 
ikun sigur b'mod indaqs fil-pajjiżi kollha tal-UE. Is-saħħa tal-pjattaformi kbar tal-internet għandha 
tkun limitata permezz ta' leġiżlazzjoni ċara tal-UE. It-tielet, ir-regoli tal-privatezza għandhom jiġu 
kkombinati ma' implimentazzjoni prattika u spjegazzjoni, prinċipalment permezz ta' gwida 
pprovduta mill-Istati Membri. Ir-rappreżentant appella wkoll biex iż-żgħażagħ jiġu inklużi fit-teħid tad-
deċiżjonijiet dwar il-leġiżlazzjoni diġitali, speċjalment dwar il-litteriżmu medjatiku u l-ħsieb kritiku.  
 
Fid-diskussjonijiet, diversi membri għamlu referenza għall-aggressjoni kontra l-Ukrajna, u qiesu li din 
saħħet il-ħtieġa għal ħafna mir-rakkomandazzjonijiet u għall-valur ta' dan il-proċess deliberattiv dwar 
il-futur tal-Ewropa. B'mod ġenerali, il-laqgħa kienet strutturata fuq l-erba' raggruppamenti u matul id-
diskussjoni tqajmu l-punti li ġejjin: 
 
Aċċess għall-infrastruttura diġitali 

Ø B'mod ġenerali, il-membri appoġġaw ir-rakkomandazzjonijiet rispettivi, u enfasizzaw il-ħtieġa 
li kulħadd ikollu aċċess għall-infrastruttura diġitali u li ħadd ma jitħalla lura. Saret referenza 
għall-aċċess għall-internet bħala dritt tal-bniedem jew għall-ħtieġa li l-UE għandha tagħmel l-
internet b'veloċità għolja u bi prezzijiet aċċessibbli, dritt fundamentali għaċ-ċittadini kollha tal-
UE. L-aċċess għall-internet f'żoni inqas żviluppati u f'reġjuni rurali kien meqjus essenzjali u jkun 
jeħtieġ aktar finanzjament. Ġew ippreżentati inizjattivi li għaddejjin bħalissa, bħal ħidma biex 
il-5G u l-fibra jkunu aċċessibbli għal aktar nies, inkluż broadband b'veloċità għolja għal kull 
unità domestika. Ġew sottolinjati l-vantaġġi tal-internet b'veloċità għolja għas-suq uniku u l-
opportunitajiet ta' xogħol. 

Ø Sar appell biex l-UE tiżgura li l-infrastruttura diġitali, b'mod partikolari s-6G, tkun f'idejn 
Ewropej biex tiggarantixxi s-sikurezza u s-sigurtà tal-Ewropej u tiżgura l-awtonomija 
strateġika. Fir-rigward tar-rakkomandazzjoni biex l-infrastruttura tkun riżorsa tal-Istat biex jiġu 
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evitati l-monopolji, ġie enfasizzat li hemm modi oħra kif jiġu kkontrollati l-monopolji u biex il-
kumpaniji privati jiġu inċentivati jiżguraw kopertura wiesgħa, pereżempju billi l-kumpaniji 
jingħataw aċċess għall-ispettru tar-radju biss jekk ikopru l-pajjiż kollu jew permezz ta' sħubijiet 
pubbliċi-privati. 

 
 
Ħiliet diġitali li jagħtu s-setgħa lin-nies  

Ø Il-membri appoġġaw b'mod wiesa' l-ħtieġa li jiġi żgurat l-aċċess għat-taħriġ u għall-edukazzjoni 
diġitali. Saret referenza għall-ħidma fuq il-Pjan ta' Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali. 

Ø Il-ħiliet diġitali tqiesu kruċjali minn diversi aspetti. Pereżempju, huma meqjusa bħala mod kif 
jiġu ttrattati l-aħbarijiet foloz u l-użu sikur tal-internet jew biex jippermettu l-parteċipazzjoni 
fis-suq tax-xogħol. Iċ-ċittadini għandhom jiġu mgħallma wkoll dwar id-drittijiet online 
tagħhom, bħad-dritt li ma jkunux soġġetti għal deċiżjonijiet algoritmiċi. Il-ħiliet u l-kompetenzi 
diġitali tqiesu li jippermettu liċ-ċittadini jsiru parti mis-soċjetà diġitali. Id-diġitalizzazzjoni 
inklużiva u l-aċċess għal gruppi aktar vulnerabbli ġew issottolinjati bħala prijoritarji, kif ukoll 
il-ħtieġa li ssir enfasi wkoll fuq il-ħiliet personali u n-netiquette fl-edukazzjoni.  

 
Soċjetà sikura u affidabbli 

Ø Iċ-ċibersigurtà tqieset bħala prijorità fundamentali minn ħafna u s-sensibilizzazzjoni tan-nies 
dwar l-isforzi u l-istituzzjonijiet eżistenti għandha tiżdied. 

Ø Tqajmu wkoll kwistjonijiet dwar l-aħbarijiet foloz u l-miżinformazzjoni u saret referenza għall-
ħidma li għaddejja bħalissa fil-kuntest tal-proposta tal-Att dwar is-Servizzi Diġitali, li għandha 
tintroduċi obbligi dwar il-moderazzjoni tal-kontenut abbażi ta' prinċipji demokratiċi filwaqt li 
tiżgura r-rispett tad-drittijiet fundamentali. Inġibdet l-attenzjoni għall-Osservatorju Ewropew 
tal-Media Diġitali (EDMO). 

Ø Ġie ssuġġerit li flimkien mal-miżuri eżistenti jiżdied kodiċi ta' kondotta għall-ġlieda kontra l-
aħbarijiet foloz. 

Ø Membru wieħed issuġġerixxa strutturi ta' koordinament aħjar fil-livell tal-UE biex jiġi evitat li 
l-awtoritajiet nazzjonali jkollhom rwol sproporzjonat abbażi tal-prinċipju tal-pajjiż ta' oriġini. 

Ø Ġie ssuġġerit li ċ-ċittadini jikkollaboraw aktar ma' dawk li jfasslu l-politika permezz tal-
parteċipazzjoni. It-trasformazzjoni diġitali għandha tirrifletti d-drittijiet fundamentali taċ-
ċittadini, tiżgura l-protezzjoni tad-data personali u tipprevjeni d-diskriminazzjoni.  

Ø Mhux biss dak li huwa illegali offline għandu jkun illegali anki online, iżda wkoll id-drittijiet tal-
bniedem applikabbli offline għandhom ukoll japplikaw online. 

Ø Sar suġġeriment biex jiġu pprojbiti s-sorveljanza tal-massa u r-rikonoxximent tal-wiċċ.  
Ø L-algoritmi għandhom ikunu trasparenti, u l-qbil dwar il-proposta leġiżlattiva dwar Att dwar l-

Intelliġenza Artifiċjali tqies bħala pass importanti.  
Ø Ġie enfasizzat l-użu ħażin possibbli tal-kriptovaluta biex jiġu evitati s-sanzjonijiet fil-kuntest 

tal-Ukrajna u r-Regolament propost dwar is-Swieq fil-Kriptoassi (MICA).  
 
Innovazzjoni diġitali biex tissaħħaħ l-ekonomija 
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Ø Rigward ir-rakkomandazzjoni dwar ix-xogħol intelliġenti, xi membri saħqu fuq il-ħtieġa li l-
iżviluppi teknoloġiċi jagħmlu ġid lis-saħħa psikofiżika tal-ħaddiema, itejbulhom ħajjithom u ma 
jintużawx mill-kumpaniji bħala pretest biex inaqqsu d-drittijiet tal-ħaddiema. 

Ø It-trasparenza tal-introduzzjoni ta' għodod diġitali fil-post tax-xogħol tqieset importanti u l-
ħaddiema għandhom jiġu inklużi fid-diġitalizzazzjoni fuq il-post tax-xogħol. 

Ø Sar suġġeriment biex is-sorveljanza fuq il-post tax-xogħol tiġi kkontrollata mill-qrib u jiġu 
pprojbiti s-sorveljanza tal-massa u r-rikonoxximent bijometriku, kif ukoll jkun hemm dritt 
infurzabbli fil-livell tal-UE kontra deċiżjonijiet meħuda mill-algoritmi tal-IA. 

Ø It-telexogħol transfruntier fl-UE m'għandux ikollu ostakli quddiemu. 
Ø Ingħata appoġġ biex tissaħħaħ ir-reżiljenza tal-Ewropa u jitnaqqsu d-dipendenzi strateġiċi.  
Ø Membru wieħed talab li l-ekonomija Ewropea tkun miftuħa, u saħaq fuq l-importanza li 

jissaħħaħ is-suq intern u jitneħħew l-ostakli kummerċjali. Issemma t-tħassib dwar il-prattiki ta' 
mblukkar ġeografiku u l-effetti fuq pajjiżi iżgħar.  

Ø L-Att dwar iċ-Ċipep issemma bħala eżempju ta' inizjattiva li tiżgura s-sovranità diġitali Ewropea 
u r-rwol ta' tmexxija f'teknoloġiji ġodda, inklużi r-riċerka u l-iżvilupp (R&Ż) u l-manifattura, u 
ssemma li r-regolament propost dwar l-IA huwa l-ewwel wieħed tat-tip tiegħu fid-dinja. 

Ø Sabiex jintużaw bis-sħiħ il-possibbiltajiet diġitali, ġiet enfasizzata l-ħtieġa għal identità diġitali 
Ewropea affidabbli, li tista' toffri mod sikur għall-kondiviżjoni tad-data personali.  
 

3. Għeluq mill-President 
Il-President irreferiet għall-preżentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini u d-dibattitu fil-
Plenarja tat-12 ta' Marzu. Hija spjegat li t-tħejjija tal-abbozzi ta' proposti se tkun il-pass li jmiss fid-dawl 
tad-diskussjoni u l-feedback dwarhom prevista għal-laqgħat li jmiss tal-grupp ta' ħidma u tal-
preżentazzjoni tal-proposti lill-Plenarja tal-Konferenza, li hija mistennija li tingħalaq fid-9 ta' Mejju.  
 
 


