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ABBOZZ TA' 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-Ġimgħa, 25 ta' Marzu 2022, 9.00-11.30 u 14.00-16.00. 

 
1. Ftuħ mill-President  
Il-President spjegat li l-għan tal-laqgħa kien li jiġu diskussi u elaborati kull wieħed mill-ħames abbozzi 
ta' proposti, li jinkludu objettiv ġenerali u miżuri speċifiċi ta' akkumpanjament, li kienu tqassmu qabel 
il-laqgħa. Dawn il-proposti kienu prinċipalment ibbażati fuq ir-rakkomandazzjonijiet li saru mill-panels 
taċ-ċittadini Ewropej u nazzjonali; tqiesu wkoll ideat mill-pjattaforma diġitali multilingwi, 
diskussjonijiet preċedenti fil-Grupp ta' Ħidma u l-Plenarja tal-Konferenza. Il-President ħabbret li se 
titħejja verżjoni riveduta tal-proposti abbażi tad-diskussjonijiet fil-Grupp ta' Ħidma u fil-Plenarja, biex 
tiġi diskussa aktar mill-Grupp ta' Ħidma fi żmien ġimagħtejn.  
 
2. Intervent tal-Portavuċi 
Il-Portavuċi taċ-Ċittadini introduċa l-ħames proposti fil-qosor, li jkopru l-erba' raggruppamenti ta' 
kwistjonijiet indirizzati mill-ħidma tal-Grupp ta' Ħidma dwar it-Trasformazzjoni Diġitali, jiġifieri: I 
Aċċess għall-infrastruttura diġitali (proposta waħda), II Ħiliet diġitali li jagħtu s-setgħa lin-nies 
(proposta waħda), III Soċjetà diġitali sikura u affidabbli (żewġ proposti), u IV Innovazzjoni diġitali biex 
tissaħħaħ l-ekonomija (proposta waħda). Issuġġerixxa li kull miżura konkreta proposta għandha tiġi 
kontroreferenzjata mar-rakkomandazzjoni rilevanti taċ-ċittadini li ttieħdet minnha, peress li dan mhux 
dejjem kien ċar.  
 
3. Preżentazzjoni u diskussjoni dwar l-abbozzi ta' proposti bil-ħsieb li jiġu ppreżentati abbozzi ta' 
proposti lill-Plenarja fis-26 ta' Marzu 
Fid-diskussjoni sussegwenti, kien hemm appoġġ ġenerali għall-proposti u tressqu ħafna suġġerimenti 
biex dawn jiġu żviluppati aktar. Diversi membri ssottolinjaw li l-avvenimenti traġiċi fl-Ukrajna saħħew 
l-importanza tal-kwistjonijiet koperti għall-Ewropa llum. 
 
Proposta 1 - Aċċess għall-internet u għas-servizzi diġitali/Sovranità tal-infrastruttura diġitali tal-UE 
Fid-diskussjoni, ġew indirizzati l-kwistjonijiet u saru s-suġġerimenti li ġejjin: 

Ø Għandha tiżdied referenza għall-infrastruttura diġitali bħala faċilitatur essenzjali tal-vetturi 
elettriċi u awtonomi u għandha tiġi żgurata l-koerenza mal-ħidma fi Gruppi ta' Ħidma oħra. 

Ø Saret referenza għad-Dikjarazzjoni proposta dwar id-Drittijiet u l-Prinċipji Diġitali Ewropej u 
għall-Programm ta' Politika għad-Deċennju Diġitali. Ġiet enfasizzata l-importanza tal-aċċess 
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meħtieġ għall-konnettività u l-ipproċessar tad-data għal tip ġdid ta' "soċjetà diġitali mingħajr 
distanza", fejn iċ-ċittadini jistgħu jaħdmu u jistudjaw u jinteraġixxu soċjalment kullimkien. 

Ø Ġiet issottolinjata l-ħtieġa li jiġi żgurat l-aċċess għall-infrastruttura meħtieġa għall-
produzzjoni ta' prodotti diġitali, bħall-computing, il-mikroproċessuri, il-ħżin tad-data u l-
mobbiltà tad-data. L-awtonomija diġitali ma tfissirx soċjetà magħluqa, iżda pjuttost kontroll 
demokratiku fuq l-għodod diġitali, b'mod indipendenti minn dawk il-partijiet tad-dinja li ma 
jikkondividux il-valuri Ewropej. 

Ø Ġie ssuġġerit li f'din il-proposta jintuża t-terminu "sovranità diġitali" pjuttost milli 
"awtonomija" jew "indipendenza". 

Ø L-enfasi għandha tkun fuq l-investiment fit-teknoloġiji Ewropej, biex jissaħħaħ is-settur 
Ewropew tat-teknoloġija u l-kompetittività tiegħu. 

Ø Ġie ssuġġerit li fil-miżura speċifika 1 jiżdiedu referenzi għas-"sostenibbiltà" tal-infrastruttura.  
Ø L-aspett tal-"affordabbiltà" tal-aċċess għall-internet għandu jiġi kopert ukoll fil-proposta. 
Ø Sar suġġeriment biex il-miżuri jingħataw ordni ġdida (1, 2, 6, 5, 7, 4). 
Ø Hija meħtieġa aktar eżattezza fil-formulazzjoni tal-miżura speċifika 2 fir-rigward tal-

eliminazzjoni tad-distakk diġitali, kemm fir-rigward tal-kundizzjonijiet fi Stati Membri 
differenti kif ukoll bejn iż-żoni urbani u rurali, fejn il-finanzjament huwa l-aktar meħtieġ. 

Ø Ġew espressi fehmiet differenti b'rabta mal-miżura speċifika 3 rigward l-użu ta' finanzjament 
dedikat. Filwaqt li wħud issuġġerew formulazzjoni aktar speċifika, b'mod ġenerali tqies li dan 
kien prinċipju ġenerali li japplika għall-proposti kollha fi kwalunkwe każ u ma kienx iżid il-valur; 
kien hemm aktar appoġġ biex dan jitneħħa jew biex jiddaħħal f'livell ġenerali.  

Ø Saret talba għal kjarifika tat-tifsira u l-ambitu eżatti tal-miżura speċifika 6. Ingħata eżempju 
mill-President: jekk wieħed irid jistabbilixxi negozju u jittratta mal-awtoritajiet, għandu jkun 
jista' jagħmel dan b'mod diġitali u dak il-proċess għandu jittejjeb. 

Ø Ġie ssuġġerit li jiġi żgurat li l-proposta tkopri mhux biss dritt ta' aċċess, iżda anki garanzija ta' 
aċċess reali għall-infrastruttura diġitali. Saret mistoqsija dwar jekk l-aċċess għas-servizzi tal-
cloud għandux ikun kopert ukoll. 

Ø Ġie ssuġġerit li fil-miżura speċifika 4 jiġu kkunsidrati wkoll il-konċentrazzjoni tad-data u l-
monopolji tal-informazzjoni. 

Ø L-inklużjoni tal-aċċess ugwali fil-proposta u t-twessigħ tal-miżura speċifika 5 biex tinkludi firxa 
usa' ta' persuni vulnerabbli, u biex tissaħħaħ il-miżura speċifika 6 biex issir aktar inklużiva, 
b'mod partikolari għal setturi tas-soċjetà li mhux faċli jintlaħqu. 

Ø Issir referenza għar-rwol tar-reġjuni, pereżempju fir-rigward tal-finanzjament, u għall-evitar 
tad-dipendenza minn pajjiżi mhux demokratiċi li ma jirrispettawx il-valuri u d-drittijiet tal-
bniedem Ewropej. Issir referenza għall-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-proċess deċiżjonali fil-
livelli reġjonali, nazzjonali u Ewropej.  

Ø L-inklużjoni ta' referenza għall-prinċipju Roam Like At Home għat-tariffi tar-roaming 
internazzjonali. 

Ø L-iżgurar li ċ-ċittadini jkollhom aċċess sigur u faċli għall-utent għas-servizzi pubbliċi online 
kien ukoll ta' importanza kruċjali, kif issa ġie enfasizzat b'mod tant ċar mill-ħtiġijiet tal-ħafna 
rifuġjati mill-gwerra fl-Ukrajna. 
 

Proposta 2 - L-iżgurar li ċ-ċittadini kollha tal-UE jistgħu jibbenefikaw mid-diġitalizzazzjoni u mill-fatt 
li jingħataw is-setgħa bil-ħiliet u l-opportunitajiet diġitali meħtieġa 
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Fid-diskussjoni, ġew indirizzati l-kwistjonijiet u saru s-suġġerimenti li ġejjin: 
Ø Huwa essenzjali li tiġi indirizzata d-dimensjoni umana tad-diġitalizzazzjoni, filwaqt li tingħata 

prijorità lill-iżvilupp tal-ħiliet diġitali. 
Ø Issir referenza b'mod aktar speċifiku għal strumenti eżistenti dedikati għat-titjib tal-

edukazzjoni u t-taħriġ tal-ħiliet, u jiġu żviluppati aktar. Jiġi ċċarat liema azzjonijiet koperti mill-
miżura speċifika 5 kienu diġà implimentati fil-livell tal-UE, biex tiġi evitata d-duplikazzjoni.  

Ø L-inklużjoni ta' referenza għall-ħtieġa tar-rispett għad-drittijiet tal-ħaddiema tal-pjattaformi 
u r-responsabbiltajiet tal-pjattaformi bħala impjegaturi, kif ukoll obbligu li l-ħaddiema jiġu 
infurmati u kkonsultati qabel l-introduzzjoni ta' teknoloġiji diġitali li jħallu impatt fuq il-
kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. 

Ø L-inklużjoni ta' referenza għall-iżgurar tal-aċċess għal-lingwi minoritarji (il-lingwa nattiva ta' 
10% taċ-ċittadini tal-UE mhijiex lingwa uffiċjali tal-UE). 

Ø Tiżdied l-enfasi fuq it-tisħiħ tal-kompetenzi u l-ħiliet diġitali għall-SMEs, biex jiġu megħjuna 
jidħlu fl-era diġitali. Referenza għall-proposti reċenti dwar il-mikrokredenzjali. Suġġeriment 
biex il-miżuri 1 u 5 jiġu raggruppati. 

Ø Jiġi ċċarat li l-edukazzjoni u t-taħriġ diġitali għandhom ikunu kompatibbli mal-iżvilupp san tal-
gruppi vulnerabbli, b'mod partikolari t-tfal (miżura speċifika 1). Tiġi indirizzata d-differenza 
bejn il-ġeneri b'mod speċifiku fil-proposta. L-aċċess għall-internet jiġi rikonoxxut bħala dritt 
tal-bniedem. 

Ø Jitwessgħu r-referenzi għall-ħtiġijiet tal-gruppi vulnerabbli, inklużi, pereżempju, ir-rifuġjati. 
Tiġi enfasizzata l-importanza tat-taħriġ għall-għalliema u l-amministrazzjonijiet pubbliċi.  

Ø Tiġi ċċarata t-tifsira ta' referenza għaċ-ċertifikazzjoni tal-UE fl-iskejjel. 
Ø Ir-referenzi għall-anzjani jistgħu jinġabru f'miżura speċifika waħda biex jingħataw aktar 

prominenza, u tiġi inkluża referenza għall-kategoriji kollha ta' persuni vulnerabbli.  
 

Proposta 3 - Tisħiħ taċ-ċibersigurtà, ġlieda kontra l-kontenut illegali u l-kriminalità ċibernetika u 
indirizzar tad-diżinformazzjoni  
Fid-diskussjoni, ġew indirizzati l-kwistjonijiet u saru s-suġġerimenti li ġejjin: 
 

Ø Jiġu ċċarati r-rwol u l-kapaċitajiet tal-Europol/taċ-Ċentru Ewropew taċ-Ċiberkriminalità 
(imsemmija fil-miżura speċifika 1). 

Ø Il-ħtieġa li jsir aktar biex jissaħħu l-istituzzjonijiet Ewropej, eż. l-ENISA, biex iċ-ċittadini jiġu 
protetti mill-attakki ċibernetiċi. Bidla minn approċċ reattiv għal approċċ proattiv. 

Ø Ir-relazzjoni bejn iċ-ċittadini u l-media soċjali titqies bħala fundamentali biex jiġi evitat li l-
perċezzjonijiet tar-realtà tan-nies jitgħawġu mill-propaganda u mid-diżinformazzjoni, filwaqt 
li jitħarsu l-ftuħ u l-valuri demokratiċi tas-soċjetà. Saret referenza għall-proposti dwar l-Att 
dwar is-Servizzi Diġitali u l-Att dwar is-Swieq Diġitali li jindirizzaw ir-responsabbiltajiet ta' 
pjattaformi kbar ħafna. 

Ø Fir-rigward tal-azzjonijiet speċifiċi 4 u 5, tqajmet il-mistoqsija dwar jekk kienx raġonevoli li 
wieħed jistenna li l-algoritmi jkunu affidabbli biex tiġi vvalutata l-affidabbiltà tal-informazzjoni 
jew li pjattaforma tista' tivvaluta b'mod affidabbli lil sorsi oħra ta' informazzjoni mingħajr 
preġudizzju jew ċensura.  
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Ø Huwa importanti li jinżamm approċċ iċċentrat fuq il-bniedem li jżomm lill-bnedmin fil-kontroll 
aħħari tal-proċessi deċiżjonali li jinvolvu l-algoritmi.  

Ø Iż-żieda ta' referenzi għall-infurzar tas-sanzjonijiet (miżura speċifika 2) u għad-diskors ta' 
mibegħda (miżuri speċifiċi 3 u 4). Jiġi enfasizzat ir-rwol tas-sensibilizzazzjoni u l-koordinazzjoni 
fl-indirizzar tad-diżinformazzjoni pjuttost milli d-dipendenza fuq pjattaformi u algoritmi biex 
tiġi vvalutata l-affidabbiltà tas-sorsi ta' informazzjoni.  

Ø Jeħtieġ li ssir enfasi akbar fuq id-difiża ċibernetika fid-dawl tal-attakk Russu fuq l-Ukrajna jew 
l-attakki reċenti fuq is-sistemi tal-kura tas-saħħa. L-Ewropa għandha tinvesti fl-infrastruttura 
tagħha stess, inkluża d-difiża diġitali, biex tipproteġi lilha nnifsha mill-attakki u l-kontenut 
illegali. Miżuri speċifiċi għandhom jiffukaw fuq implimentazzjoni aħjar tal-liġi eżistenti, 
peress li xi proposti diġà huma minquxa fil-liġi tal-UE.  

Ø Tiġi inkluża referenza għaċ-ċentri u l-awtoritajiet lokali u reġjonali taċ-ċibersigurtà u r-rwol 
tagħhom.  

Ø Il-proposta għandha tindirizza l-użi tad-data u l-algoritmi li jheddu d-drittijiet fundamentali tal-
ħaddiema.  

Ø Tiżdied referenza għall-ħtieġa li jiġu evitati l-impatti negattivi (inkluż fuq is-saħħa) ta' kontrolli 
u verifiki diġitali intrużivi fuq il-post tax-xogħol u l-ħtieġa ta' ftehim kollettiv u/jew kunsens 
infurmat tal-ħaddiema. L-użu tal-algoritmi biex jittieħdu deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet 
relatati mal-impjieg m'għandux idgħajjef id-drittijiet tal-ħaddiema.  
 

 
Proposta 4 - Sensibilizzazzjoni aħjar u implimentazzjoni aktar effiċjenti, u infurzar tar-regoli eżistenti 
dwar il-protezzjoni tad-data (GDPR)  
Fid-diskussjoni, ġew indirizzati l-kwistjonijiet u saru s-suġġerimenti li ġejjin: 

Ø Rakkomandazzjonijiet qawwija li l-GDPR/il-kunsens infurmat għandhom jiġu spjegati aħjar, 
għandhom jinkitbu b'lingwaġġ aktar ċar u għandhom jiġu armonizzati aktar madwar l-UE. 

Ø Ġie osservat li l-biċċa l-kbira tal-miżuri huma relatati mal-obbligi legali eżistenti u li l-enfasi 
fuq l-implimentazzjoni u l-infurzar għandha tissaħħaħ. 

Ø Għandu jkun hemm perjodu ta' żmien speċifiku li warajh id-data personali titħassar.  
Ø Tiġi ċċarata r-referenza għal "korsijiet obbligatorji" fil-miżura speċifika 3.  
Ø Rigward il-miżura speċifika 8, tenħtieġ kawtela biex jiġi żgurat li l-ispejjeż taċ-ċertifikazzjoni 

tal-konformità mal-GDPR imsemmija ma jwasslux biex l-SMEs ma jkunux jistgħu jibqgħu fis-
suq u jnaqqsu l-għażla tal-konsumatur.  

Ø Dwar il-miżura speċifika 9, tenħtieġ kjarifika dwar ir-rwol tal-Aġenzija pan-Ewropea 
indipendenti proposta, minħabba l-funzjonijiet eżistenti tal-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data u l-aġenziji nazzjonali f'dan il-qasam.  

Ø Ir-referenza għal "limitazzjonijiet tal-operazzjonijiet tal-kumpaniji" fil-miżura speċifika 9 
teħtieġ kjarifika ulterjuri. 

 
Proposta 5 - Miżuri ta' diġitalizzazzjoni li jsaħħu l-ekonomija/l-approċċ iċċentrat fuq il-bniedem 
Fid-diskussjoni, ġew indirizzati l-kwistjonijiet u saru s-suġġerimenti li ġejjin: 
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Ø Ġiet espressa l-ħtieġa ta' ambizzjoni akbar fil-Proposta 5, jekk irridu li l-Ewropa tkun mexxejja 
dinjija fil-konnettività diġitali, ir-responsabbiltà soċjali, u s-sostenibbiltà f'termini ekonomiċi 
u soċjali u biex nilħqu l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku tagħna.  

Ø Tiġi inkluża l-ħtieġa ta' tagħmir ergonomiku għat-telexogħol. 
Ø Il-ħtieġa li tissaħħaħ l-importanza tas-sorveljanza umana tal-proċessi deċiżjonali li jinvolvu l-

Intelliġenza Artifiċjali.  
Ø Tiżdied referenza għall-prinċipju "diġitali l-ewwel" bħala prinċipju għall-UE kollha. It-tabella 

ta' valutazzjoni fil-miżura speċifika 4 tista' tiġi estiża għas-servizzi pubbliċi tal-UE, mhux biss 
għan-negozji.  

Ø Ir-referenza għall-identità diġitali Ewropea fil-miżura speċifika 8 għandha tingħata prijorità 
akbar fil-lista ta' miżuri speċifiċi.  

Ø Fil-miżura speċifika 5, issir referenza għall-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali eżistenti u għall-
integrazzjoni ta' networks oħra magħhom biex jissaħħaħ l-involviment tal-SMEs.  

Ø Id-diġitalizzazzjoni tal-proċeduri li jgħinu lill-SMEs jagħmlu negozju fl-UE, u l-appoġġ lill-istart-
ups biex inaqqsu d-dipendenzi teknoloġiċi.  

Ø Fit-titlu tal-proposta, tiġi enfasizzat l-ekwità, eż. biex l-ekonomija tissaħħaħ b'mod ekwu. Fil-
miżura speċifika 2, issir referenza għar-responsabbiltà soċjali u għad-"dritt ta' skonnessjoni". 
Issir referenza għall-projbizzjoni tal-punteġġi soċjali bħal fl-Att dwar l-Intelliġenza Artifiċjali. 
Tiżdied referenza għaż-żamma tad-disponibbiltà tal-informazzjoni f'forma analoga meta tkun 
għadha meħtieġa miċ-ċittadini.  

Ø Għandha ssir referenza għall-ħsara li ssir minn analiżijiet u valutazzjonijiet foloz fuq il-media 
soċjali fil-kuntest tad-diżinformazzjoni. Għandu jitqies it-twaqqif ta' sistema Ewropea ta' 
pagament għall-promozzjoni tal-innovazzjoni u t-tkabbir diġitali.  

Ø Fir-rigward tal-miżura speċifika 7, is-software b'sors miftuħ għandu jintuża wkoll fl-
edukazzjoni u t-taħriġ, biex jiffaċilita tranżizzjoni bla xkiel għall-ambjent tax-xogħol.  

Ø Jiżdiedu referenzi għal tassazzjoni ekwa tal-ekonomija diġitali madwar l-UE, finanzjament 
dedikat għal software b'sors miftuħ, u regolamentazzjoni biex tiġi indirizzata l-prekarjetà tal-
impjiegi tal-ħaddiema tal-pjattaformi u n-nuqqas ta' protezzjoni soċjali tagħhom. 

Ø L-istess garanziji ta' sigurtà u privatezza, li jaffermaw il-valuri Ewropej b'mod iċċentrat fuq il-
bniedem, għandhom japplikaw fid-dinja diġitali bħalma japplikaw fid-dinja materjali. Il-
proposta biex jiġi aġġornat il-qafas Ewropew għall-identità diġitali hija importanti ħafna f'dan 
il-kuntest.  

 
Fi tmiem id-dibattitu, il-President saqsiet jekk il-membri ridux jindirizzaw in-nuqqas perċepit ta' 
ambizzjoni billi jżidu test qasir mad-dokument li jfassal il-viżjoni tal-Ewropa bħala soċjetà diġitali li 
ssegwi approċċ iċċentrat fuq il-bniedem u taspira li tkun mexxejja dinjija fl-era diġitali. Saqsiet ukoll 
jekk il-membri jaqblux li d-dokument għandu jindirizza s-sitwazzjoni fl-Ukrajna u l-ħtieġa ta' enfasi 
akbar fuq id-difiża ċibernetika u l-protezzjoni mid-diżinformazzjoni. Kien hemm appoġġ kbir għal dawn 
iż-żewġ suġġerimenti mill-parteċipanti fil-laqgħa. B'mod partikolari, kien hemm rikonoxximent li kien 
impossibbli li jiġu injorati l-avvenimenti tal-aħħar xahar fl-Ukrajna u li kienet meħtieġa dikjarazzjoni 
ċara, b'mod partikolari fid-dawl tal-impatt ta' dawk l-avvenimenti fuq l-Ewropa kollha kemm hi. B'mod 
partikolari, jeħtieġ li jitqies kif għandhom jiġu indirizzati l-konsegwenzi fit-tul tas-sekwestru ta' 
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informazzjoni personali f'kunflitt armat u l-użu illeġittimu ta' dik id-data fil-futur. Din hija kwistjoni li 
se tibqa' rilevanti anki wara li jintemmu l-ostilitajiet.  
 
4. Għeluq mill-President 
Il-President spjegat li se jkun hemm preżentazzjoni tal-linji ġenerali tal-proposti u l-miżuri speċifiċi 
tagħhom fil-laqgħa plenarja tal-għada. Se jitħejja abbozz rivedut tal-proposti li jirrifletti l-kontributi 
mil-laqgħa, biex jiġi diskuss aktar fil-laqgħa li jmiss tal-Grupp ta' Ħidma fi żmien ġimagħtejn.  
 
 
 


