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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u l-
Edukazzjoni, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza r-rwol kruċjali tal-edukazzjoni, it-taħriġ u t-taħriġ mill-ġdid, li huma 
disponibbli għal kulħadd, bħala l-aqwa investiment fil-ġejjieni tal-UE; jenfasizza li l-
edukazzjoni għandha importanza strateġika għall-impjegabbiltà, it-tkabbir, il-
kompetittività, l-innovazzjoni u l-koeżjoni soċjali; jemmen b'qawwa li t-trasformazzjoni 
diġitali għandha impatt kbir fuq is-sistemi edukattivi; jenfasizza li l-kompetenzi diġitali 
huma ta' importanza dejjem tikber għal kull individwu, u se jgħinu biex tiġi stabbilita 
soċjetà inklużiva, u jissottolinja li fil-ġejjieni, kważi kull impjieg u servizz, kif ukoll l-
attivitajiet ta' kuljum, se jirrikjedu ħiliet diġitali u litteriżmu tad-data;

2. Jenfasizza li, f'kuntest ta' trasformazzjoni diġitali u soċjetali rapida, is-sistema 
edukattiva għandha tappoġġja, minn età żgħira u matul il-ħajja, sett ibbilanċjat ta' ħiliet 
u kompetenzi li jagħtu spinta lir-reżiljenza, il-ħsieb kritiku, il-benessri u l-potenzjal 
għall-innovazzjoni tal-individwi; jindika li sinerġija bejn il-ħiliet diġitali rilevanti u l-
ħiliet tal-ħajja1, kif ukoll kompetenzi ewlenin2 (b'mod partikolari l-ħiliet personali, 
soċjali u intraprenditorjali), jeħtieġ tiġi mfittxija b'mod urġenti;

3. Jilqa' l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Jannar 2018 dwar il-Pjan ta' Azzjoni 
għall-Edukazzjoni Diġitali (COM(2018)0022), kif ukoll il-proposta tal-Kummissjoni 
biex jitwaqqaf il-Programm Ewropa Diġitali, ifakkar fl-importanza li s-suq uniku 
diġitali jitlesta billi jsir użu sħiħ mit-teknoloġiji l-ġodda bħala għodda biex tingħata 
spinta lill-innovazzjoni fis-sistemi edukattivi tal-Ewropa, u jenfasizza l-ħtieġa għall-
iżvilupp effettiv tal-kompetenzi diġitali; jenfasizza li t-trasformazzjoni diġitali jeħtieġ li 
tkun akkumpanjata minn appoġġ edukattiv, u tippermetti liċ-ċittadini jagħmlu t-
tranżizzjoni għal rwoli professjonali u soċjetali ġodda; jindika li d-diġitalizzazzjoni 
għandha impatt doppju fuq is-sistemi edukattivi; l-ewwel nett, iċ-ċittadini għandhom 
ikunu mħejjija għat-tagħlim tul il-ħajja f'dinja li kulma jmur qed issir dejjem aktar 
diġitalizzata, u t-tieni nett, it-trasformazzjoni diġitali għandha tiġi applikata wkoll għas-
sistemi edukattivi, biex tipprovdi lill-edukaturi bis-sett it-tajjeb ta' ħiliet;

4. Jenfasizza l-importanza tal-edukazzjoni biex tgħin lill-individwi biex jużaw it-
teknoloġiji tal-ICT b'mod effettiv, biex jitħejja adattament rapidu għall-bidliet b'riżultat 
tad-diġitalizzazzjoni, u għal parteċipazzjoni attiva fit-tfassil tal-proċess tad-
diġitalizzazzjoni; jissottolinja wkoll li infrastruttura suffiċjenti li toffri konnettività 
aċċessibbli u b'livell għoli ta' kwalità hija ta' importanza kbira, u li l-introduzzjoni 
tagħha għandha tkun akkumpanjata minn taħriġ xieraq biex ikun żgurat l-użu effiċjenti; 
jenfasizza l-ħtieġa li jingħeleb id-distakk diġitali u li tiġi żgurata l-aċċessibbiltà diġitali 
billi jinħoloq ambjent favorevoli għall-investiment u billi titrawwem infrastruttura 

                                               
1 Il-ħiliet għall-ħajja huma definiti mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa bħala l-ħiliet għal imġiba adattiva u 
pożittiva li tippermetti lill-individwi biex jittrattaw b'mod effettiv id-domandi u l-isfidi tal-ħajja ta' kuljum. [...] 
sett ewlieni ta' ħiliet għall-ħajja huma: it-teħid ta' deċiżjonijiet, ir-riżoluzzjoni ta' problemi, il-ħsieb kreattiv, il-
komunikazzjoni effettiva, il-ħiliet ta' relazzjonijiet interpersonali, l-awtokuxjenza, l-empatija, l-indirizzar tal-
emozzjonijiet, l-indirizzar tal-istress.
2 Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-Kompetenzi Ewlenin għat-Tagħlim tul il-Ħajja adottata fit-
22 ta' Mejju 2018.
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diġitali bħal netwerks tal-broadband b'kapaċità għolja ħafna; jenfasizza l-importanza tal-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa fil-forniment tal-infrastruttura fiżika għal netwerks tal-
broadband b'kapaċità għolja; jenfasizza l-importanza ta' żieda fil-finanzjament u fl-
investiment sabiex jintlaħqu l-miri strateġiċi tal-konnettività tal-UE;

5. Jenfasizza r-rwol vitali tan-netwerks tal-broadband b'kapaċità għolja ħafna, iċ-
ċibersigurtà, il-blockchain u l-intelliġenza artifiċjali bħala s-sinsla tal-iskemi edukattivi 
u tat-taħriġ tal-futur; jissottolinja l-importanza tal-introduzzjoni ta' lezzjonijiet tal-
ikkowdjar fl-iskejjel, l-universitajiet u l-kulleġġi kollha, u li l-iskejjel ikunu mħeġġa 
jipparteċipaw fil-Ġimgħa tal-Ikkowdjar tal-UE; jindika li l-lezzjonijiet tal-ikkowdjar 
jistgħu jgħinu biex jiġi evitat il-periklu ta' scams u aħbarijiet foloz online u fin-netwerks 
soċjali, u jenfasizza l-ħtieġa ta' aċċess għal lezzjonijiet għal nies li jaf m'għandhomx 
aċċess għal dawn l-iskemi permezz tas-sistemi edukattivi; jenfasizza s-sinifikat tat-
tagħlim matul il-ħajja kollha bl-għan li jiġu żviluppati l-ħiliet u l-għodod diġitali 
meħtieġa biex jirfdu l-proċessi marbuta mal-intelliġenza artifiċjali u ċ-ċibersigurtà; 
jindika li għandhom jiġu introdotti programmi ta' tagħlim relatat maċ-ċibersigurtà fil-
kurrikula tat-taħriġ akkademiku u vokazzjonali; jitlob li jkun hemm investimenti 
suffiċjenti fir-riċerka u l-innovazzjoni, pereżempju fil-5G, l-intelliġenza artifiċjali u ċ-
ċibersigurtà;

6. Jenfasizza l-ħtieġa urġenti li tiġi żviluppata l-firxa sħiħa ta' ħiliet diġitali li l-individwi u 
l-kumpaniji se jirrikjedu f'ekonomija li kulma jmur qed issir dejjem aktar diġitali; 
jenfasizza r-rwol li jista' jkollhom iċ-Ċentri ta' Innovazzjoni Diġitali f'dan il-kuntest; 
jenfasizza l-importanza tal-kompetenzi diġitali fil-valutazzjoni tal-affidabbiltà tal-
informazzjoni online; jenfasizza s-sinifikat tat-tfassil ta' soluzzjonijiet ta' taħriġ speċjali 
għal persuni li jaħdmu f'intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs), tat-taħriġ mill-ġdid 
tal-persuni qiegħda u tal-iżvilupp tal-kontenut u tal-infrastruttura tat-taħriġ diġitali 
aċċessibbli għal kulħadd; jissottolinja l-ħtieġa li jissaħħu l-konnessjonijiet u d-djalogu 
attiv bejn l-edukazzjoni u l-impjiegi u jirrikonoxxi l-importanza tat-trawwim ta' 
apprendistati ta' tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol; minħabba li t-trasformazzjoni diġitali se 
tkun fattur għaliex xi impjiegi tal-lum se jinqatgħu, u se jitfaċċaw impjiegi ġodda; 
ifakkar fil-ħtieġa li ż-żgħażagħ jiġu mħeġġa jsegwu studji tal-ICT u STEM (xjenza, 
teknoloġija, inġinerija u matematika); jilqa', bħala pass f'din id-direzzjoni, l-inizjattiva 
tat-taħriġ Opportunità Diġitali, u jenfasizza li l-aċċess ugwali u t-tagħlim tal-ħiliet 
diġitali għan-nisa u għall-bniet għandhom jiġu inkorporati u mħeġġa; jenfasizza li 
għandhom jiġu mfassla rakkomandazzjonijiet għal livell minimu ta' kompetenzi diġitali 
li l-istudenti għandhom jiksbu matul l-istudji tagħhom, u li fil-kurrikula tat-tagħlim 
għandu jkun hemm post għas-salvagwardji relatati mal-privatezza u mas-sigurtà u 
salvagwardji bażiċi ta' protezzjoni kontra attività malizzjuża; jenfasizza l-ħtieġa li 
tingħata spinta lill-kompetenzi intraprenditorjali u lill-mentalità intraprenditorjali u li 
tiġi appoġġjata l-intraprenditorija diġitali; jenfasizza r-rwol tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija u l-Komunitajiet tal-Għarfien u l-Innovazzjoni biex iġibu 
flimkien in-negozju, ir-riċerka u l-edukazzjoni fi triangolu tal-għarfien; jenfasizza r-
rwol tal-inkubaturi universitarji u jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu żviluppati aktar programmi 
ta' inkubazzjoni b'rabta mal-universitajiet fl-universitajiet Ewropej;

7. Jenfasizza li t-trasformazzjoni diġitali fuq il-post tax-xogħol tinkludi bidliet u sfidi tal-
adattament għar-riżorsi umani nfushom; jisħaq għalhekk fuq l-importanza li jiġu 
appoġġjati t-taħriġ u t-tagħlim tul il-ħajja li jiffukaw fuq l-iżvilupp ta' ħiliet diġitali 
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f'sinerġija mal-ħiliet għall-ħajja u l-kompetenzi ewlenin, li huma essenzjali għar-
reżiljenza, it-tisħiħ tal-pożizzjoni u l-benessri tal-forza tax-xogħol fi tranżizzjoni;

8. Ifakkar li t-teknoloġija diġitali u l-aċċess għad-data huma faċilitaturi tal-innovazzjoni fl-
edukazzjoni; jenfasizza l-importanza tad-data miftuħa bħala riżorsa edukattiva, kif ukoll 
bħala għodda għal żvilupp ulterjuri ta' Xjenza Miftuħa.



PE623.921v02-00 6/7 AD\1165105MT.docx

MT

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni 9.10.2018

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

48
1
3

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, 
Reinhard Bütikofer, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, 
Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Theresa Griffin, Igor 
Gräzin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Barbara Kappel, 
Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter 
Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, 
Christelle Lechevalier, Tilly Metz, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan 
Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia 
Reda, Paul Rübig, Sven Schulze, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, 
Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve 
Wierinck, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Pilar Ayuso, Pervenche Berès, Tamás Deutsch, Jens Geier, Françoise 
Grossetête, Benedek Jávor, Werner Langen, Sofia Sakorafa



AD\1165105MT.docx 7/7 PE623.921v02-00

MT

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET 
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

48 +

ALDE Fredrick Federley, Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve 
Wierinck

ECR Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski

ENF Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

PPE Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Tamás Deutsch, 
Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, 
Werner Langen, Nadine Morano, Paul Rübig, Sven Schulze, Vladimir Urutchev

S&D Zigmantas Balčytis, Pervenche Berès, Jens Geier, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe 
Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Csaba Molnár, Dan Nica, 
Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio 
Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

1 -

EFDD Dario Tamburrano

3 0

EFDD Jonathan Bullock

GUE/NGL Jaromír Kohlíček, Sofia Sakorafa

Tifsira tas-simboli użati:
+ : favur
- : kontra
0 : astensjoni


	1165105MT.docx

