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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa D 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

D. billi l-bini ta' ekonomija bbażata fuq id-

data jiddependi ħafna fuq qafas legali li 

jinkoraġġixxi l-iżvilupp, il-ġestjoni, il-

manutenzjoni u t-tkabbir ta' bażijiet ta' data 

u għaldaqstant jiddependi fuq qafas legali 

favur l-innovazzjoni u prattiku; 

D. billi l-bini ta' ekonomija bbażata fuq id-

data jiddependi ħafna fuq qafas legali li 

jinkoraġġixxi l-iżvilupp, il-ġestjoni, il-

manutenzjoni u t-tkabbir ta' bażijiet ta' data 

u ċentri tad-data, u għaldaqstant 

jiddependi fuq qafas legali li jkun prattiku, 

favur l-innovazzjoni u li jsaħħaħ is-

sovranità diġitali tal-Istati Membri; 
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Premessa F 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

F. billi livell għoli u konsistenti ta’ 

protezzjoni tal-konsumatur, l-għoti tas-

setgħa u s-sodisfazzjon bilfors li jimplika 

għażla, kwalità, flessibilità, trasparenza, 

informazzjoni, interoperabbiltà u ambjent 

online sikur u aċċessibbli b’livell għoli ta’ 

protezzjoni tad-data; 

F. billi l-eżistenza ta’ programmi kbar tal-

ispijar domestiku mħaddma mill-

organizzazzjonijiet governattivi thedded i-

sigurtà tad-data strateġika u personali, u 

teħtieġ livell fundamentali konsistenti ta’ 

protezzjoni tal-konsumatur; billi l-ilħuq ta' 

livell għoli ta’ protezzjoni tad-data jinvolvi 
l-għoti tas-setgħa u s-sodisfazzjon, għażla, 

kwalità, flessibilità, trasparenza, 

informazzjoni, u ambjent online sikur u 

aċċessibbli; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

1. Jilqa' l-Komunikazzjoni dwar 'Strateġija 

għal Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa'; iqis 

li l-kisba ta’ Suq Uniku Diġitali, abbażi ta’ 

sett komuni ta’ regoli, tista’ titrawwem il-

kompetittività tal-UE, ikollha effetti 

pożittivi fuq it-tkabbir u l-impjiegi, terġa' 

tagħti spinta lis-Suq Uniku u twassal biex 

is-soċjetà tkun aktar inklużiva u toffri 

opportunitajiet ġodda liċ-ċittadini u n-

negozji, speċjalment permezz tal-iskambju 

u l-kondiviżjoni tal-innovazzjoni; jemmen 

li l-approċċ orizzontali meħud jeħtieġ li 

issa jissaħħaħ fl-implimentazzjoni tiegħu, 

inkluż l-adozzjoni f’waqtha tas-16-il 

inizjattiva, billi l-muturi diġitali jaffettwaw 

lil kull ċittadin u d-dimensjoni tas-soċjetà 

u l-ekonomija; 

1. Jinnota l-Komunikazzjoni dwar 

'Strateġija għal Suq Uniku Diġitali għall-

Ewropa'; iqis li l-kisba ta’ Suq Diġitali, 

abbażi ta’ sett ta’ regoli negozjat, tista’ 

trawwem il-kompetittività tal-Istati 

Membri, ikollha effetti pożittivi fuq it-

tkabbir u l-impjiegi u terġa' tagħti spinta 

lill-ekonomija, u toffri opportunitajiet 

ġodda liċ-ċittadini u n-negozji, speċjalment 

permezz tal-iskambju u l-kondiviżjoni tal-

innovazzjoni; iqis, għalhekk, li l-iżvilupp 

tal-ekonomija diġitali huwa tabilħaqq 

għodda effettiva iżda m’għandux jitqies 

bħala mod ġdid ta’ kif niksbu 

integrazzjoni politika ulterjuri tal-UE; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

10. Jinsab imħasseb dwar l-approċċi 

nazzjonali differenti li ttieħdu s'issa mill-

Istati Membri dwar ir-regolamentazzjoni 

tal-internet u tal-ekonomija 

kollaborattiva; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 

tieħu inizjattivi , f’konformità mal-

kompetenzi tal-UE, biex tappoġġja l-

innovazzjoni u l-kompetizzjoni ġusta, 

tneħħi l-ostakoli għall-kummerċ diġitali, u 

tippreserva l-koeżjoni ekonomika u soċjali 

u l-integrità tas-suq uniku: jistieden lill-

Kummissjoni wkoll biex tippreserva l-

internet bħala pjattaforma miftuħa, 

newtrali, sikura, inklużiva u globali għall-

komunikazzjoni, il-produzzjoni, il-

parteċipazzjoni, il-ħolqien, id-diversità 

kulturali u l-innovazzjoni, fl-interess taċ-

ċittadini, tal-konsumaturi u s-suċċess tal-

kumpaniji Ewropej b’mod globali; 

10. Jilqa’ l-approċċi nazzjonali differenti li 

ttieħdu mill-Istati Membri, u jqis li dawn 

huma espressjoni tal-ħtiġijiet strateġiċi 

tagħhom; jappoġġja kull inizjattiva, 

f’konformità mal-prinċipju tas-

sussidjarjetà, biex tappoġġja l-

innovazzjoni u l-kompetizzjoni ġusta, 

trawwem il-kummerċ diġitali, u 

tippreserva l-koeżjoni ekonomika u soċjali 

u l-integrità tas-suq ta' kull Stat Membru; 

jappella sabiex l-internet jiġi ppreservat 

bħala pjattaforma miftuħa, newtrali, sikura, 

u internazzjonaligħall-komunikazzjoni, il-

produzzjoni, il-parteċipazzjoni, il-ħolqien, 

id-diversità kulturali u l-innovazzjoni, fl-

interess taċ-ċittadini, tal-konsumaturi u s-

suċċess tal-kumpaniji Ewropej b’mod 

globali; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

26. Jenfasizza l-fatt li, filwaqt li s-servizzi 

ta’ konsenja ta’ pakketti jiffunzjonaw tajjeb 

għall-konsumaturi f’xi Stati Membri, is-

servizzi ta’ forniment ineffiċjenti, 

speċjalment f’dak li jirrigwarda l-aħħar mil 

tal-konsenja, huma wieħed mill-ostakli 

ewlenin għall-kummerċ elettroniku 

transkonfinali f’xi Stati Membri u waħda 

mir-raġunijiet l-aktar irrappurtati għall-

irtirar minn transazzjonijiet online kemm 

għall-konsumaturi kif ukoll għan-negozji; 

jemmen li n-nuqqasijiet fil-konsenja tal-

pakketti transkonfinali jistgħu jiġu solvuti 

biss minn perspettiva tas-suq uniku 

Ewropew, u jenfasizza l-importanza tal-

kompetizzjoni f’dan is-settur kif ukoll il-

ħtieġa li l-industrija tal-konsenja tal-

pakketti tadatta għax-xejriet tal-ħajja 

moderna u toffri alternattivi flessibbli tal-

konsenja, bħal netwerks ta’ punti ta’ ġbir, 

punti għall-pakketti u tqabbil tal-prezzijiet; 

26. Jinsisti fuq il-fatt li s-servizzi ta’ 

konsenja ta’ pakketti jiffunzjonaw tajjeb 

għall-konsumaturi f’xi Stati Membri; 

jinnota li s-servizzi ta’ forniment 

possibilment ineffiċjenti f'xi Stati oħrajn, 

speċjalment f’dak li jirrigwarda l-aħħar mil 

tal-konsenja, jistgħu jkunu ostaklu għall-

iżvilupp tal-kummerċ elettroniku 

transkonfinali; jemmen li ċerti nuqqasijiet 

fil-konsenja tal-pakketti transkonfinali 

jistgħu jiġu solvuti minn perspettiva ta' 

negozjati tas-suq bejn iż-żewġ Stati 

Membri kkonċernati, u jenfasizza l-

importanza li l-industrija tal-konsenja tal-

pakketti tadatta għax-xejriet tal-ħajja 

moderna u toffri alternattivi flessibbli tal-

konsenja, bħal netwerks ta’ punti ta’ ġbir, 

punti għall-pakketti u tqabbil tal-prezzijiet; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

113. Jinnota li l-Internet u l-ICT għandhom 

impatt enormi fuq l-emanċipazzjoni tan-

nisa u l-bniet; jirrikonoxxi li l-

parteċipazzjoni tan-nisa fis-settur diġitali 

tal-UE għandha impatt pożittiv fuq il-PDG 

Ewropew; jirrikonoxxi l-potenzjal enormi 

tal-innovaturi u l-intraprendituri nisa u r-

rwol importanti li dawn jista' jkollhom fit-

trasformazzjoni diġitali; jenfasizza l-ħtieġa 

li jingħelbu l-isterjotipi tas-sessi, u 

jappoġġja bis-sħiħ u jinkoraġġixxi kultura 

intraprenditorjali diġitali għan-nisa, kif 

ukoll l-integrazzjoni u l-parteċipazzjoni 

tagħhom fis-soċjetà tal-informazzjoni; 

113. Jinnota li n-nisa u l-bniet ma 

qagħdux jistennew l-internet u l-ICT 

sabiex jiġu emanċipati, iżda li dawn it-

teknoloġiji għandhom impatt pożittiv 

għalihom kif għandhom għal kulħadd; 

jirrikonoxxi li l-parteċipazzjoni tan-nisa u 

tal-irġiel fis-settur diġitali tal-UE għandha 

impatt sinifikanti fuq il-PDG Ewropew; 

jirrikonoxxi l-potenzjal enormi tal-

innovaturi u l-intraprendituri tas-soċjetà u 

r-rwol importanti li dawn jista' jkollhom 

fit-trasformazzjoni diġitali; jinkoraġġixxi 

bis-sħiħ kultura intraprenditorjali diġitali 

għal kulħadd; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

118. Jinnota li l-investiment pubbliku u 

privat, u opportunitajiet ġodda ta' 

finanzjament fl-edukazzjoni vokazzjonali u 

t-tagħlim tul il-ħajja, huma meħtieġa biex 

jiżguraw li ħaddiema, speċjalment 

ħaddiema inqas kwalifikati, jkunu 

mgħammra bil-ħiliet it-tajba għall-

ekonomija diġitali; jistieden lill-

Kummissjoni u l-Istati Membri biex, 

flimkien mal-industrija privata, 

jiżviluppaw korsijiet għat-taħriġ online 

aċċessibbli b'mod faċli, standardizzati u 

ċċertifikati, u programmi ta' taħriġ tal-ħiliet 

elettroniċi innovattivi u aċċessibbli sabiex 

jgħallmu lill-parteċipanti livell minimu ta' 

ħiliet diġitali; iħeġġeġ lill-Istati Membri 

biex jagħmlu dawn il-korsijiet online 

komponent integrali mill-Garanzija għaż-

Żgħażagħ; iħeġġeġ, f'dan ir-rigward, lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 

joħolqu l-bażi għal rikonoxximent 

reċiproku ta' ħiliet u kwalifiki diġitali 

permezz tat-twaqqif ta' sistema Ewropea 

ta' klassifikazzjoni jew ċertifikat 

Ewropew, fuq l-eżempju tal-Qafas 

Komuni Ewropew ta' Referenza għat-

tagħlim tal-lingwi; jenfasizza li d-diversità 

kulturali fl-Ewropa, kif ukoll il-

multilingwiżmu, jibbenefikaw minn 

aċċess transfruntier għall-kontenut; 

118. Jinnota li l-investiment pubbliku u 

privat, u opportunitajiet ġodda ta' 

finanzjament fl-edukazzjoni vokazzjonali u 

t-tagħlim tul il-ħajja, huma meħtieġa biex 

jiżguraw li ħaddiema, speċjalment 

ħaddiema inqas kwalifikati, jkunu 

mgħammra bil-ħiliet it-tajba għall-

ekonomija diġitali; jistieden lill-Istati 

Membri biex, flimkien mal-industrija 

privata, jiżviluppaw korsijiet għat-taħriġ 

online aċċessibbli b'mod faċli, 

standardizzati u ċċertifikati, u programmi 

ta' taħriġ tal-ħiliet elettroniċi innovattivi u 

aċċessibbli sabiex jgħallmu lill-parteċipanti 

livell minimu ta' ħiliet diġitali; iħeġġeġ lill-

Istati Membri biex jagħmlu dawn il-

korsijiet online komponent integrali mill-

Garanzija għaż-Żgħażagħ; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

125. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri biex iġeddu l-impenn tagħhom 

fir-rigward tal-Istrateġija UE 2020 tal-

miri tar-riċerka u l-innovazzjoni bħala 

blokki tal-bini ta' Suq Uniku Diġitali 

kompetittiv, it-tkabbir ekonomiku u l-

ħolqien ta' impjiegi, b'approċċ komprensiv 

għal Xjenza Miftuħa, Innovazzjoni 

Miftuħa, Data Miftuħa u t-trasferiment 

tal-għarfien; Iqis li dan għandu jinkludi 

qafas legali rivedut għal estrazzjoni ta' 

test u ta' data għal finijiet ta' riċerka 

xjentifika, l-użu akbar ta' softwer liberu u 

b'sors miftuħ, b'mod partikolari fl-

istabbilimenti edukattivi u l-

amministrazzjonijiet pubbliċi, u aċċess 

aktar faċli għall-SMEs u l-istart-ups għall-

finanzjament tal-Orizzont 2020 adattat 

għaċ-ċikli ta' innovazzjoni qosra fis-settur 

tal-ICT; jenfasizza f'dan ir-rigward l-

importanza tal-inizjattivi rilevanti kollha, 

minn sħubijiet pubbliċi-privati u 

raggruppamenti tal-innovazzjoni għat-

teknoloġija Ewropea u parks tax-xjenza, 

b'mod partikolari r-reġjuni Ewropej inqas 

industrijalizzati, u programmi ta' 

aċċelerazzjoni għall-bidu ta' negozji u 

pjattaformi teknoloġiċi konġunti, kif ukoll 

il-kapaċità li jinkisbu liċenzji għal 

privattivi essenzjali standard, fi ħdan il-

limiti tal-liġi tal-UE dwar il-kompetizzjoni, 

125. Jilqa’ r-riċerka strateġika dwar it-

tkabbir ekonomiku u l-ħolqien ta' impjiegi, 

b'approċċ dinamiku lejn ix-xjenza, l-

innovazzjoni u d-data; iqis li din għandha 

tinkludi aċċess aktar faċli għall-SMEs u l-

istart-ups għall-finanzjament adattat għaċ-

ċikli ta' innovazzjoni qosra fis-settur tal-

ICT;  

 jenfasizza f'dan ir-rigward l-importanza 

tal-inizjattivi rilevanti kollha, minn 

sħubijiet pubbliċi-privati u raggruppamenti 

tal-innovazzjoni għat-teknoloġija Ewropea 

u parks tax-xjenza, b'mod partikolari r-

reġjuni Ewropej inqas industrijalizzati, u 

programmi ta' aċċelerazzjoni għall-bidu ta' 

negozji u pjattaformi teknoloġiċi konġunti, 

kif ukoll il-kapaċità li jinkisbu liċenzji għal 

privattivi essenzjali standard, fi ħdan il-

limiti tal-liġi tal-UE dwar il-kompetizzjoni, 

taħt it-termini ta' liċenzjar FRAND, sabiex 

jiġu ppreservati l-R&D u l-inċentivi tal-

istandardizzazzjoni u titrawwem l-

innovazzjoni; 
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jiġu ppreservati l-R&D u l-inċentivi tal-

istandardizzazzjoni u titrawwem l-

innovazzjoni; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

127. Jenfasizza l-importanza ta' struttura 

ta' governanza tal-Internet indipendenti 

għalkollox li jżommu l-internet bħala 

mudell trasparenti u inklużiv ta' 

governanza ta' diversi partijiet interessati, 

ibbażata fuq il-prinċipju tal-internet bħala 

pjattaforma unika, miftuħa, ħielsa u 

stabbli; iqis li huwa essenzjali li jintuża d-

dewmien fit-tranżizzjoni ta' tmexxija tal-

ICANN biex iservi dan l-għan; jemmen 

bil-qawwa li d-dimensjoni globali tal-

internet jeħtieġ li jiġu kkunsidrati fil-

politiki rilevanti kollha tal-UE, u jistieden 

lis-SEAE biex jagħmel użu sħiħ tal-

opportunitajiet offruti mid-

diġitalizzazzjoni fl-iżvilupp ta' politika 

esterna koerenti, li jkun żgurat li l-UE hija 

rrappreżentata fil-pjattaformi ta' 

governanza tal-internet u biex issemma' 

aktar leħinha fil-fora globali, b'mod 

partikolari dwar standards, flussi ta' data, 

it-tħejjijiet għad-dħul fl-użu tal-5G u s-

sigurtà ċibernetika; 

127. Jirrifjuta kwalunkwe struttura ta’ 

governanza tal-Internet; iqis li huwa 

essenzjali li, madankollu, jkun żgurat li l-

Istati Membri tal-UE jkunu rappreżentati 
fil-pjattaformi ta' governanza tal-internet, 

b’mod partikolari dwar standards, flussi ta' 

data, u t-tħejjijiet għad-dħul fl-użu tal-5G u 

s-sigurtà ċibernetika; 

Or. en 

 

 


