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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, 

ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 

fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jilqa' l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar "Id-Diġitalizzazzjoni tal-Industrija 

Ewropea" (COM(2016)0180); ifakkar fl-objettiv li l-kontribuzzjoni tal-industrija għall-

PDG tal-UE tiżdied għal 20 % sal-2020; jenfasizza r-rwol importanti li d-diġitalizzazzjoni 

jista' jkollha f'dan il-kuntest u l-opportunitajiet kummerċjali li tista' tipprovdi; jenfasizza l-

bżonn urġenti li tiġi stabbilita strateġija ambizzjuża u koerenti tal-UE li ġġib flimkien l-

inizjattivi differenti tal-UE u tikkoordina l-istrateġiji nazzjonali u reġjonali rispettivi, 

filwaqt li tevita l-frammentazzjoni u timmassimizza l-opportunitajiet għall-konsumaturi, 

il-ħaddiema u n-negozji; 

2. Jenfasizza li s-setturi kollha tal-ekonomija nbidlu radikalment permezz tad-

diġitalizzazzjoni u li l-Ewropa għandha taħtaf din l-opportunità biex tagħti spinta lill-

kompetittività tagħha fil-livell internazzjonali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri jkomplu jiżviluppaw aktar is-suq uniku tal-UE sabiex isaħħu l-industrija 

Ewropea, inklużi l-SMEs u n-negozji l-ġodda, jiżguraw qafas regolatorju koerenti u 

jneħħu l-ostakoli regolatorji mhux ġustifikati, inaqqsu l-burokrazija u jimmodernizzaw ir-

regolamentazzjoni; 

3. Jenfasizza l-ħtieġa ta' investimenti adegwati u qafas regolatorju koerenti fir-riċerka u l-

innovazzjoni, fl-infrastrutturi, fiċ-ċibersigurtà, fil-protezzjoni tad-data, fil-gvern 

elettroniku u fil-ħiliet diġitali sabiex jiġi żgurat suq uniku diġitali li jiffunzjona tajjeb; 

jenfasizza li l-UE għadha lura meta mqabbla mal-kompetituri tagħha f'dan ir-rigward u 

huma meħtieġa aktar riżorsi għal tali investimenti, u li għandu jsir użu sħiħ mill-potenzjal 

u s-sinerġiji offruti minn fondi eżistenti filwaqt li jingħata inċentiv lill-investimenti 

privati; jemmen li l-isforzi ulterjuri tal-Kummissjoni jenħtieġ li jindirizzaw dawn l-isfidi 

b'mod effiċjenti; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tintroduċi aktar ċarezza dwar il-finanzjament 

tal-inizjattivi meħuda u li se jittieħdu li jiffaċilitaw il-proċess ta' diġitalizzazzjoni, b'mod 

partikolari fir-rigward tar-rwol tal-FEIS, tal-FSIE u ta' Orizzont 2020 u s-sinerġiji 

potenzjali ta' bejniethom, kif ukoll dwar il-kontribuzzjoni stmata mill-baġits nazzjonali 

tal-Istati Membri; jistieden lill-Kummissjoni tinvestiga l-impatt tas-sħubija pubblika-

privata u l-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta fil-kuntest tal-evalwazzjoni interim li jmiss 

ta' Orizzont 2020; 

4. Ifakkar li bħalissa jeżistu 30 inizjattiva nazzjonali u reġjonali parallela; jenfasizza l-

importanza li jinbnew sinerġiji u kollaborazzjoni transnazzjonali bejniethom sabiex jiġu 

żgurati viżibbiltà aħjar, valur miżjud u użu effiċjenti tar-riżorsi; jiddispjaċih fir-rigward 

tal-qasma ġeografika li qed tikber fil-kompetittività u fid-diġitalizzazzjoni; jitlob l-

estensjoni tal-infrastrutturi tan-netwerks ta' linji tat-telefon fissi u mobbli b'veloċità għolja 

ħafna sabiex ikunu disponibbli għaż-żoni ġeografiċi kollha, inkluż f'żoni rurali jew iżolati; 

iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżviluppa statistika komprensiva li tikkomplementa dawk 

eżistenti, bħall-indiċi DESI, sabiex jiġu evalwati aħjar il-proċessi ta' diġitalizzazzjoni 

f'oqsma u setturi differenti; 

5. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li toħloq Ċentri tal-Innovazzjoni Diġitali madwar l-

Ewropa li jenħtieġ iġibu flimkien inizjattivi eżistenti nazzjonali u tal-UE; jenfasizza li 
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dawn iċ-ċentri jenħtieġ li joffru coaching u konsulenza, u jipprovdu għall-iskambju tal-

aħjar prattiki; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-kooperazzjoni u l-investimenti fil-

livell Ewropew fid-diġitalizzazzjoni tal-industrija jwasslu għal tnaqqis progressiv fil-

qasma ġeografika diġitali, koordinazzjoni aħjar tal-fondi eżistenti u opportunitajiet ikbar 

għad-diġitalizzazzjoni tal-SMEs; jenfasizza f'dan ir-rigward l-importanza li jiġi pprovdut 

ambjent adatt għad-diġitalizzazzjoni għal intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju; 

6. Jenfasizza r-riskju li l-profitti jiġu ttrasferiti mill-atturi industrijali lejn is-sidien ta' 

pjattaformi diġitali proprjetarji, u li s-suq jiġi kkonċentrat f'idejn ftit atturi li joħolqu 

monopolji de facto, b'mod partikolari fir-rigward tal-pjattaformi; iqis li tenħtieġ azzjoni 

effikaċiu konsistenti mill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni u, fejn meħtieġ, inizjattivi 

leġiżlattivi, sabiex tiġi żgurata kompetizzjoni ġusta bejn id-diversi atturi, anki fl-ambjent 

diġitali; 

7. Jenfasizza l-ħtieġa li jitressaq b'urġenza pjan effikaċi għall-istandardizzazzjoni u tiġi 

żgurata l-interoperabilità sħiħa fil-qasam tad-diġitalizzazzjoni tal-industrija, inkluż fir-

rigward tal-Internet tal-Oġġetti u s-sistemi awtonomi, peress li l-ktajjen tal-provvista fil-

livell tal-UE tal-lum u d-diġitalizzazzjoni joħolqu sfidi f'dan ir-rigward li jistgħu jiġu 

indirizzati biss fil-livell Ewropew; jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi l-iżvilupp ta' 

standards miftuħa, interoperabbli u mmexxija mid-domanda fl-oqsma ewlenin kollha, u 

jilqa' l-intenzjoni tagħha li tiggarantixxi aċċess għal privattivi standard essenzjali skont 

kundizzjonijiet FRAND (ġusti, raġonevoli u mhux diskriminatorji); ifakkar lill-

Kummissjoni dwar il-ħtieġa li jitqiesu l-aspetti rilevanti kollha fl-iżvilupp tal-istandards, u 

li tiġi żgurata parteċipazzjoni adegwata tal-partijiet interessati rilevanti kollha, inklużi s-

sħab soċjali u l-atturi l-ġodda, fil-proċessi ta’ standardizzazzjoni fil-livell Ewropew, 

nazzjonali u reġjonali xieraq; 

8. Huwa tal-fehma li s-sigurtà tad-data u tal-infrastruttura tal-IT u l-fiduċja fl-ambjent 

diġitali huma essenzjali biex jinfetaħ il-potenzjal sħiħ ta' tkabbir u innovazzjoni marbut 

mad-diġitalizzazzjoni tal-industrija għall-benefiċċju tal-ħaddiema, il-konsumaturi u n-

negozji, inklużi l-SMEs u n-negozji l-ġodda; iħeġġeġ, barra minn hekk, lill-produtturi ta' 

softwer u ħardwer kummerċjali jiżguraw standards ta' sikurezza u sigurtà skont it-

teknoloġija bl-ogħla livell ta' żvilupp tekniku disponibbli; jistieden lill-industrija biex, 

minbarra l-prinċipji ta' "privatezza fid-disinn" u "b'mod awtomatiku", timplimenta bis-

sħiħ ukoll prinċipju ta' "sigurtà fid-disinn"; 

9. Jippromwovi sforzi ulterjuri Ewropej fil-qasam taċ-ċibersigurtà; jistieden lill-Istati 

Membri jittrasponu d-Direttiva NIS b'tempestività u konsistenza u jikkonformaw 

strettament mar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data, u jimpenjaw ruħhom 

ukoll f'kooperazzjoni effikaċi sabiex jiġi garantit ambjent sikur għaċ-ċittadini u n-negozji 

fl-UE; ifakkar li 80 % tal-kumpaniji Ewropej esperjenzaw mill-anqas inċident ta' 

ċibersigurtà wieħed matul l-aħħar sena1; jitlob sensiela ta' inizjattivi ġodda u konkreti biex 

tiġi pprovduta gwida lin-negozji, speċjalment l-SMEs, dwar kif jistgħu jsaħħu r-reżiljenza 

tagħhom kontra l-attakki ċibernetiċi, u jilqa' s-sħubija pubblika-privata ġdida dwar iċ-

ċibersigurtà mnedija reċentement mill-Kummissjoni; 

10. Jemmen li d-diġitalizzazzjoni jenħtieġ li tipprovdi lill-konsumaturi aktar għażla, prodotti 

                                                 
1 The Global State of Information Security®, http://www.pwc.com/gx/en/issues/cyber-security/information-

security-survey.html 

http://www.pwc.com/gx/en/issues/cyber-security/information-security-survey.html
http://www.pwc.com/gx/en/issues/cyber-security/information-security-survey.html
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aktar favorevoli għall-utenti u personalizzati u aktar informazzjoni, b'mod partikolari dwar 

il-kwalità tal-prodotti jew is-servizzi; 

11. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri neċessarji biex jiġi żgurat 

ir-rispett sħiħ tad-drittijiet taċ-ċittadini għall-privatezza u għall-protezzjoni tad-data 

personali tagħhom fl-ambjent diġitali; jenfasizza l-importanza tal-implimentazzjoni 

korretta tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data, filwaqt li tiġi żgurata l-

applikazzjoni sħiħa tal-prinċipju ta' "privatezza fid-disinn u b'mod awtomatiku"; jinnota l-

importanza dejjem akbar li jiġi ċċarat it-tħassib dwar kwistjonijiet ta' responsabbiltà, 

sjieda u aċċess tad-data u jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta ulterjorment il-qafas 

regolatorju attwali fir-rigward ta' dawn il-kwistjonijiet; jemmen li l-konsumaturi jenħtieġ 

li jkunu jistgħu jużaw u jisfruttaw liberament u bis-sħiħ il-prodotti u s-servizzi li jixtru 

(inkluża għażla ħielsa ta' min isewwi) u jenħtieġ li ma jkunux imxekkla bi kwistjonijiet ta' 

data; jistieden lill-Kummissjoni, fil-qafas tal-implimentazzjoni tar-Regolament Ġenerali 

dwar il-Protezzjoni tad-Data, tiċċara u tiddefinixxi xi rekwiżiti minimi fir-rigward ta' data 

miġbura fuq il-post tax-xogħol; 

12. Jenfasizza li l-Inizjattiva Ewropea dwar il-Cloud Computing, flimkien mal-proposta 

leġiżlattiva favur il-Fluss Liberu tad-Data, li għandhom l-għan li jneħħu r-restrizzjonijiet 

mhux ġustifikati dwar il-lokalizzazzjoni tad-data, għandhom il-potenzjal li jinċentivaw 

ulterjorment il-proċess ta' diġitalizzazzjoni tal-industrija Ewropea, b'mod speċjali l-SMEs 

u n-negozji ġodda u li jevitaw il-frammentazzjoni fis-Suq Uniku tal-UE; jistieden lill-

Kummissjoni tissorvelja l-adozzjoni u l-implimentazzjoni koerenti tal-Inizjattiva Ewropea 

dwar il-Cloud Computing sabiex il-fluss u l-użu tad-data jkunu ġusti, rapidi, affidabbli u 

mingħajr xkiel; ifakkar lill-Kummissjoni fl-impenn li ħadet fil-Komunikazzjoni tagħha li 

tippreżenta proposta leġiżlattiva dwar il-Fluss Liberu tad-Data fi ħdan l-UE, sabiex 

jitneħħew jew jiġu evitati rekwiżiti ta' lokalizzazzjoni mhux ġustifikati fil-leġiżlazzjoni 

jew fir-regolamentazzjoni nazzjonali; 

13. Jistieden lill-Kummissjoni tiċċara malajr kemm jista' jkun ir-regoli dwar is-sikurezza u r-

responsabbiltà għal sistemi li jaġixxu b'mod awtonomu (bħal vetturi u droni), biex tiżgura 

kumpens legali rapidu u effikaċi fil-każ ta' inċidenti u biex tarmonizza l-kundizzjonijiet 

għall-ittestjar; iqis li l-interoperabilità hija meħtieġa b'mod partikolari fil-qasam tal-

Internet tal-Oġġetti (IOT) biex jiġi żgurat li l-iżvilupp ta' teknoloġiji ġodda jtejjeb l-

opportunitajiet għall-konsumaturi, li jenħtieġ li ma jkunux intrappolati ma' ftit fornituri 

speċifiċi biss; jenfasizza l-isfidi relatati mas-sikurezza, is-sigurtà u r-responsabbiltà fir-

rigward tal-IOT, l-applikazzjonijiet u s-softwer mhux integrat; jenfasizza, fir-rigward tal-

Internet tal-Oġġetti, li l-produtturi huma l-punt inizjali ewlieni biex ikun hemm sistemi ta' 

responsabbiltà iktar stretti li jwasslu għal kwalità aħjar ta' prodotti u ambjent iktar sikur 

f'termini ta' aċċess estern u possibbiltà dokumentata għal aġġornamenti; 

14. Jinnota l-konsegwenzi, l-opportunitajiet u l-isfidi importanti ħafna tad-diġitalizzazzjoni 

attwali, u b'mod partikolari tad-diġitalizzazzjoni tal-industrija, għas-soċjetà, għall-mudelli 

kummerċjali u ta' impjieg u għad-domanda tax-xogħol; jiddeplora n-nuqqas ta' analiżi 

min-naħa tal-Kummissjoni tal-effetti soċjali tad-diġitalizzazzjoni tal-industrija u jħeġġeġ 

lill-Kummissjoni twettaq analiżi fil-fond dwar l-impatt tad-diġitalizzazzjoni tal-industrija 

f'dan ir-rigward, u tippreżentaha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa tmiem l-2017; 

15. Jenfasizza wkoll, filwaqt li jirrikonoxxi l-opportunitajiet tad-diġitalizzazzjoni tal-
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industrija, li din toħloq ċerti sfidi għad-domandi tax-xogħol, il-kundizzjonijiet tax-xogħol 

u d-drittijiet tal-ħaddiema, b'mod partikolari f'relazzjonijiet ta' impjieg mhux standard, u 

jenfasizza l-ħtieġa li jiġu żgurati r-rispett sħiħ tad-drittijiet tax-xogħol u kopertura 

adegwata tas-sigurtà soċjali fl-isfera diġitali; jemmen li huwa neċessarju li jiġu involuti s-

sħab soċjali fid-definizzjoni ta' inizjattivi Ewropej u nazzjonali dwar id-diġitalizzazzjoni 

tal-industrija; jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li tindirizza t-tħassib rigward l-aspetti 

soċjali tad-diġitalizzazzjoni flimkien mal-partijiet interessati kollha bħala parti minn 

djalogu komprensiv, permezz ta' diskussjonijiet madwar mejda ta' livell għoli u forum 

Ewropew tal-partijiet interessati Ewropej dwar id-diġitalizzazzjoni; 

16. Jinnota l-importanza attwali tal-ħiliet diġitali għas-suq tax-xogħol, għall-inklużività u l-

kompetittività tar-reġjuni Ewropej, kif ukoll għall-ġlieda kontra l-esklużjoni diġitali, 

b'mod speċjali fil-qafas tal-Aġenda Ġdida għall-Ħiliet tal-UE; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 

tippromwovi u tikkoordina edukazzjoni ta' kwalità għolja, tagħlim tul il-ħajja u taħriġ 

vokazzjonali, inkluż fil-qasam tal-kwalifiki u l-ħiliet diġitali bażiċi u avvanzati, bħalma 

huma l-informatika, l-ikkowdjar, l-ipprogrammar u l-kriptografija, u jitlob l-investimenti 

pubbliċi u privati neċessarji f'dawn l-oqsma; 

17. Jitlob li titħeġġeġ parteċipazzjoni reġjonali akbar sabiex jitnaqqas id-distakk fl-

innovazzjoni u jiġu attirati professjonisti għall-iżvilupp tar-reġjuni Ewropej; jenfasizza l-

ħtieġa ta' ħidma mas-sħab soċjali sabiex jiġu antiċipati l-ħtiġijiet ta' ħiliet diġitali fit-tul u 

jilqa' t-twaqqif tal-Koalizzjoni għall-Ħiliet u l-Impjiegi Diġitali u ta' inizjattivi Ewropej 

oħra f'dan il-qasam; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw ir-

rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki diġitali billi jistabbilixxu ċertifikat jew sistema ta' 

klassifikazzjoni fil-livell Ewropew; 

18. Huwa tal-fehma li ambjent diġitali kollaborattiv għandu jiġi żviluppat, flimkien ma' 

pjattaformi li jikkontribwixxu għal ċiberspazju li jwassal għall-iżvilupp tad-

diġitalizzazzjoni tal-industrija, bl-għan li tingħata spinta lill-kompetittività tal-industrija 

Ewropea; 
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