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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar id-definizzjoni ta' Aġenda Diġitali ġdida għall-Ewropa: minn i2010 għal 
digital.eu 
(2009/2225(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni bl-isem 
“Rapport dwar il-Kompetittività Diġitali tal-Ewropa: Kisbiet ewlenin tal-istrateġija 
i2010 mill-2005 sal-2009” (COM(2009)0390)

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta’ Marzu 2006 dwar soċjetà tal-
informazzjoni Ewropea għat-tkabbir u l-impjiegi1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta’ Frar 2007 – Lejn politika barranija 
Ewropea komuni dwar l-ispettru tar-radju2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta’ Ġunju 2007 dwar il-bini ta’ politika 
Ewropea dwar il-broadband3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta’ Ġunju 2007 dwar il-kunfidenza tal-
konsumatur fl-ambjent diġitali4,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjoni tal-Kumitat għal... u l-Kumitat għal ... (A7-0000/2010),

A. filwaqt li t-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni (ICT) xterdu 
prattikament f’kull aspett ta’ ħajjitna u huma marbutin bis-sħiħ max-xewqa tagħna 
għall-ekonomija aktar sinjura u kompetittiva, għall-ħarsien tal-ambjent tagħna u għal 
soċjetà aktar demokratika, miftuħa u inklużiva,

B. filwaqt li l-Ewropa tista’ taħsad il-benefiċċji ta’ din ir-rivoluzzjoni diġitali biss jekk 
kull ċittadin tal-UE jiġi mobilizzat u jingħata s-setgħa biex jipparteċipa bis-sħiħ fis-
soċjetà diġitali l-ġdida u jekk il-persuna titqiegħed fil-qalba tal-azzjoni ta’ politika;  
filwaqt li din ir-rivoluzzjoni diġitali ma tistax tibqa’ titqies bħala evoluzzjoni minn 
passat industrijali iżda pjuttost bħala proċess ta’ bidla radikali,

C. filwaqt li l-potenzjal tal-Ewropa jinsab fil-ħiliet tal-popolazzjoni, fil-forza tax-xogħol 
u fl-organizzazzjonijiet tagħha; filwaqt li, mingħajr ħiliet, it-teknoloġiji u l-
infrastrutturi tal-ICT jistgħu jwasslu biss għal valur ekonomiku u soċjali limitat,

                                               
1 ĠU C 291 E, 30.11.2006, p. 133.
2 ĠU C 287 E, 29.11.2007, p. 364.
3 ĠU C 146 E, 12.6.2008, p. 87.
4 ĠU C 146 E, 12.6.2008, p. 370.
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D. filwaqt li ċ-ċittadini se jżommu lura milli jinteraġixxu, jesprimu l-opinjoni tagħhom 
bil-libertà u jidħlu għal tranżazzjonijiet kummerċjali jekk ma jkollhomx fiduċja 
biżżejjed fil-qafas legali ta’ dan l-ispazju diġitali l-ġdid; filwaqt li l-garanzija tad-
drittijiet diġitali hi kundizzjoni essenzjali għall-fiduċja min-naħa taċ-ċittadini,

E. filwaqt li għadna ma lħaqniex suq uniku li jaħdem b’mod sħiħ għal servizzi online fl-
Ewropa; filwaqt li l-moviment ħieles ta’ servizzi diġitali llum il-ġurnata hu mxekkel 
bil-qawwi minn regoli frammentarji fil-livell nazzjonali,

1. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tressaq proposta għall-strateġija komprensiva u pjan ta’ 
azzjoni li jippermetti lill-Ewropa timxi 'l quddiem lejn soċjetà diġitali miftuħa u aktar 
sinjura; jipproponi li dan il-qafas il-ġdid jissejjaħ “aġenda 2015.eu” u għandu jissejjes fuq 
il-mudell ta’ spirali ta’ suċċess 2015.eu;

2. Jenfasizza l-importanza ta’ sforzi kontinwi għall-aċċess minn kullimkien u b’veloċità 
għolja għaċ-ċittadini u l-konsumaturi kollha, permezz tal-promozzjoni ta’ aċċess fiss u 
mobbli għall-Internet u l-iskjerament ta’ infrastruttura tal-ġenerazzjoni li jmiss; jenfasizza 
li dan jirrikjedi politiki ta’ promozzjoni ta’ aċċess b’kundizzjonijiet ġusti u bi prezzijiet 
kompetittivi għall-komunitajiet kollha, irrispettivament mill-post, biex b'hekk jiġi żgurat 
li l-ebda ċittadin Ewropew ma jkun eskluż;

3. Jemmen li kull dar fl-UE għandu jkollha aċċess broadband għall-Internet bi prezzijiet 
kompetittivi sal-2013; għalhekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tirrevedi l-obbligi tas-
servizz universali u jitlob lill-Istati Membri sabiex jagħtu spinta ġdida lill-istrateġija 
Ewropea ta’ broadband b’veloċità għolja, l-iktar bit-tiġdid ta’ miri nazzjonali dwar il-
kopertura bil-broadband u b’veloċità għolja; 

4. Jenfasizza l-importanza li l-Ewropa tibqa l-kontinent mobbli fid-dinja u li jiġi żgurat li 
75% tal-abbonati tat-telefown ċellulari jkunu utenti 3G (jew aħjar) sal-2015; ifakkar il-
ħtieġa ta' tixrid armonizzat tad-dividend diġitali mingħajr ma jiġu kompromessi s-servizzi 
ta’ xandir eżistenti; 

5. Jikkunsidra li minħabba ż-żieda fir-rati ta’ aċċess għall-Internet, 50% tad-djar fl-UE 
għandhom ikunu konnessi ma’ netwerks ta’ veloċità għolja sal-2015; 

6. Jitlob lill-Istati Membri sabiex jittrasponu l-pakkett dwar it-telekomunikazzzjonijiet qabel 
l-iskadenza prevista, b’mod partikolari d-dispożizzjonijiet il-ġodda dwar in-netwerks u l-
ispettru ta’ Aċċess tal-Ġenerazzjoni li Jmiss (NGA), li jwasslu għall-ambjent regolatorju 
stabbli li jagħti spinta lill-investiment filwaqt li jħares il-kompetizzjoni; 

7. Ifakkar li wieħed mill-għanijiet tal-qafas regolatorju l-ġdid dwar il-komunikazzjonijiet 
elettroniċi hu dak li gradatament inaqqas ir-regoli ex ante speċifiċi għas-settur, hekk kif 
tiżviluppa l-kompetizzjoni fis-swieq u, fl-aħħar mill-aħħar, sabiex il-komunikazzjonijiet 
elettroniċi jiġu ggvernati biss mil-leġiżlazzjoni dwar il-kompetizzjoni;

8. Jinsisti li l-kompetenzi diġitali huma kruċjali għall-soċjetà diġitali inklużiva u li kull 
ċittadin tal-UE għandu jingħata ħiliet diġitali xierqa; jenfasizza l-impenn ewlieni għat-
tnaqqis bin-nofs tal-litteriżmu diġitali u tal-lakuni fil-kompetenzi sal-2015; 
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9. Jenfasizza li l-iskejjel primarji u sekondarji kollha għandu jkollhom konnessjonijiet tal-
Internet b’veloċità għolja sal-2015;

10. Jipproponi t-tnedija ta’ "Pjan ta’ azzjoni dwar il-litteriżmu diġitali" fil-livell tal-UE u tal-
Istati Membri, li għandu jinkludi: opportunitajiet speċifiċi ta' taħriġ dwar il-litteriżmu 
diġitali għall-gruppi li huma f’riskju ta’ esklużjoni; inċentivi għall-inizjattivi mis-settur 
privat sabiex jipprovdu taħriġ dwar ħiliet diġitali lill-impjegati kollha; inizjattiva mifruxa 
mal-Ewropa kollha bl-isem ta’ “Ħaddem rasek online!” sabiex tiffamiljarizza lill-
istudenti mal-użu sigur tal-ICT u tas-servizzi online; u skema ta’ ċertifikazzjoni komuni 
tal-ICT fil-livell tal-UE;

11. Jenfasizza li ċ-ċittadini kollha tal-UE għandhom jiġu mgħarrfa dwar id-drittijiet diġitali 
bażiċi tagħhom permezz ta’ Karta Ewropea tad-drittijiet taċ-ċittadini u tal-konsumaturi fl-
ambjent diġitali, b’konsolidazzjoni u tiġdid tal-acquis Komunitarju fejn meħtieġ; 

12. Jemmen bis-sħiħ li l-ħarsien tal-privatezza huwa valur ewlieni u li l-utenti kollha għandu 
jkollhom kontroll tad-data personali tagħhom, inkluż id-dritt li “jintesew”; għalhekk jitlob 
li d-Direttiva għall-Ħarsien tad-Data tiġi adattata fid-dawl tal-ambjent diġitali attwali;

13. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tieħu azzjoni ulterjuri biex tiġġieled il-kriminalità 
ċibernetika u spam u jħeġġeġ lill-Istati Membri kollha biex jirratifikaw il-Konvenzjoni 
dwar il-Kriminalità Ċibernetika;

14. Jinsisti dwar il-ħarsien ta’ Internet miftuħ, fejn iċ-ċittadini jkollhom id-dritt għall-aċċess 
u t-tixrid ta’ informazzjoni jew tħaddim ta’ applikazzjonijiet u servizzi tal-għażla 
tagħhom; jitlob lill-Kummissjoni, lill-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-
Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) u lill-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali 
(NRAs) sabiex isegwu mill-qrib u jinfurzaw l-implimentazzjoni armonizzata tad-
dispożizzjonijiet dwar in-“newtralità tan-net”;

15. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tipproponi soluzzjoni fit-tul għall-problema tar-roaming 
qabel l-2013;

16. Jitlob lill-istituzzjonijiet tal-UE biex ineħħu l-ostakli regolatorji ewlenin għal 
tranżazzjonijiet transkonfinali online sal-2015; jitlob lill-Kummissjoni sabiex tirrevedi l-
acquis Komunitarju li jaffettwa s-suq uniku u biex tipproponi azzjoni leġiżlattiva 
immirata dwar l-impedimenti ewlenin;

17. Hu tal-opinjoni li, wara kważi għaxar snin mill-adozzjoni tagħhom, id-Direttivi dwar il-
qafas ta’ ħidma legali għas-soċjetà tal-informazzjoni (jiġifieri d-Direttiva għall-Ħarsien 
tad-Data, id-Direttiva dwar il-Firem Elettroniċi u d-Direttiva dwar il-Kummerċ 
Elettroniku) jidher li għadda żmienhom minħabba l-kumplessità akbar tal-ambjent online 
u l-introduzzjojni ta’ teknoloġiji ġodda; jemmen li filwaqt li l-kwistjonijiet legali mqajma 
minn xi Direttivi jistgħu jissolvew permezz ta’ tiġdid gradwali, Direttivi oħra għandhom 
bżonn ta’ reviżjoni aktar radikali;

18. Jenfasizza l-valur potenzjali tal-bidla diġitali tas-servizzi pubbliċi għaċ-ċittadini u l-
impriżi u jitlob lill-Istati Membri sabiex ifasslu pjanijiet nazzjonali għall-bidla diġitali 
tas-servizzi pubbliċi, li għandhom jinkludu miri u miżuri biex is-servizzi pubbliċi jkunu 
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kollha online u aċċessibbli għal persuni b’diżabilità sal-2015;

19. Jenfasizza l-ħtieġa ta’ żvilupp tal-moviment ħieles ta’ kontenut u għarfien, u biex sal-
2015 jinkiseb qafas legali sempliċi u ta' użu faċli għall-konsumatur għall-aċċess tal-
kontenut diġitali fl-Ewropa, li jagħti ċertezza lill-konsumaturi u jiżgura soluzzjonijiet 
b’saħħithom li huma bbilanċjati u attraenti għall-utenti u għad-detenturi tad-drittijiet;  
iħeġġeġ lill-UE sabiex tħaffef id-dibattitu dwar id-dritt tal-awtur u biex toħloq titolu tal-
UE dwar id-drittijiet tal-awtur skont l-Artikolu 118 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
UE sal-2013;

20. Jikkunsidra li, flimkien mal-iskjerament konsistenti tal-ICT, hu essenzjali li tiġi promossa 
l-eċċellenza fir-riċerka fl-ICT u li jitħeġġeġ l-investiment pubbliku u privat fir-riċerka u l-
innovazzjoni ta’ riskju għoli u kollaborattiva fl-ICT;  jisħaq li l-Ewropa għandha tkun fuq 
quddiem nett fl-iżvilupp ta’ teknoloġiji tal-Internet u ta’ applikazzjonijiet tal-ICT b’livelli 
baxxi ta’ karbonju; jipproponi l-irduppjar tal-baġit tal-UE għar-riċerka dwar l-ICT u l-
multiplikazzjoni b’erba’ darbiet tal-baġit dwar it-tħaddim tal-ICT, fil-Perspettiva 
Finanzjarja li jmiss;

21. Hu mħasseb bil-burokrazija żejda fil-Programm Kwadru tal-UE (FP); jitlob lill-
Kummissjoni biex telimina l-burokraija żejda billi terġa tfassal il-proċessi tal-Programm 
Kwadru u billi toħloq bord tal-utenti;

22. Jikkunsidra li l-aġenda 2015.eu għandha timmira biex tintegra l-ICT għall-ilħiq ta' 
ekonomija b’livelli baxxi ta’ karbonju; jitlob għall-isfruttar, f’setturi ewlenin, tat-
teknoloġiji tal-ICT sabiex l-emissjonijiet tas-CO2 jonqsu bi 15% sal-2020 u jitlob għal 
promozzjoni ta’ konsum responsabbli tal-enerġija, l-iktar permezz tal-installazzjoni ta’ 
smart meters f'50% tad-djar sal-2015. jindika wkoll li l-impatt tas-settur tal-ICT għandu 
jitnaqqas b’50% sal-2015;

23. Jikkunsidra li s-sjieda tal-aġenda 2015.eu mil-livelli politiċi kollha (UE, nazzjonali u 
reġjonali), kif ukoll il-viżibilità politika, huma prerekwiżiti essenzjali għall-
implimentazzjoni effettiva; f'dan ir-rigward jipproponi l-organizzazzjoni perjodika ta’ 
Samits dwar l-Aġenda Diġitali biex jirrivedu l-progress fil-livell tal-Unjoni u tal-Istati 
Membri u jġeddu l-ispinta politika;

24. Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni b’mod speċifiku għall-ħtieġa li jitfasslu objettivi u 
miri SMART (speċifiċi, li jistgħu jitkejlu, adegwati, realistiċi u bi skadenzi fissi) u għall-
adozzjoni ta’ Pjan ta' Azzjoni li jimmobbilizza l-istrumenti adegwati kollha tal-UE: 
finanzjament, strumenti semilegali, infurzar u, fejn meħtieġ, leġiżlazzjoni mmirata;

25. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Illum il-ġurnata t-teknoloġija tal-infomazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT) xterdet 
prattikament f’kull aspett ta’ ħajjitna.  L-ICT għandu rabta qawwija max-xewqa tagħna 
għall-ekonomija aktar sinjura u kompetittiva, għall-ħarsien tal-ambjent tagħna kif ukoll għal 
soċjetà aktar demokratika, miftuħa u inklużiva.  Il-bidliet li għaddejjin minnhom ma jistgħux 
jibqgħu jitqiesu bħala evoluzzjoni minn passat industrijali; jitolbu bidla radikali.
Għalhekk mhuwiex possibbli li kollox jibqa' għaddej kif inhu.
L-Ewropa tista’ taħsad il-benefiċċji ta’ din ir-rivoluzzjoni diġitali biss jekk kull ċittadin tal-
UE jiġi mobilizzat u jingħata s-setgħa li jipparteċipa bis-sħiħ fis-soċjetà diġitali l-ġdida.

L-oqsma ta’ politika u l-fatturi identifikati f’dan ir-rapport jiffurmaw qafas ġenerali ta’ politika tal-
UE dwar l-ICT għall-ħames snin li ġejjin, li r-rapporteur jipproponi li jsejħilhom “aġenda 2015.eu”.
Din l-aġenda mġedda tista’ tintwera bħala spirali ta’ suċċess 2015.eu (ara l-Anness). Il-persuna hi l-
qalba tal-ispirali (kemm bħala ċittadin kif ukoll bħala konsumatur). Kull persuna għandha tkun 
mogħnija b’kompetenzi adegwati u b’aċċess minn kullimkien u b’veloċità għolja.  Iċ-ċittadini 
jeħtieġu wkoll qafas legali ċar li jħares id-drittijiet tagħhom u li jipprovdilhom il-fiduċja u s-sigurtà
meħtieġa. Dan hu essenzjali biex iċ-ċittadini jgawdu minn libertà ta’ aċċess bla xkiel għal servizzi u 
kontenut diġitali mas-suq intern kollu kemm hu (“il-ħames libertà”). Fl-aħħar nett, l-għarfien u t-
teknoloġiji huma indispensabbli għall-appoġġ tal-kompetittività tal-ekonomija tagħna u għal soċjetà 
aktar sinjura.

Dan ir-rapport għandu l-għan li jipprovdi gwida u ispirazzjoni, b’mod partikolari lill-
Kummissjoni, sabiex tipproponi strateġija komprensiva għall-2015 u pjan ta’ azzjoni li 
jimmobbilizza l-istrumenti adegwati kollha tal-UE: finanzjament, strumenti semilegali, 
infurzar u, fejn meħtieġ, leġiżlazzjoni mmirata.

I. IS-SJIEDA TAĊ-ĊITTADINI U TAL-KONSUMATURI
L-Ewropa tista’ biss taħsad il-benefiċċji ta' din ir-rivoluzzjoni diġitali jekk kull ċittadin tal-
UE jiġi mobilizzat u jingħata s-setgħa li jipparteċipa bis-sħiħ fis-soċjetà diġitali l-ġdida. Dan 
jirrikjedi l-fiduċja mill-investituri sabiex jidħlu għall-impenji fit-tul, fiduċja mill-gvernijiet 
biex jimxu bis-sħiħ lejn Gvern-e u fiduċja miċ-ċittadini biex jużaw is-servizzi diġitali. 

1. L-iżgurar ta’ aċċess minn kullimkien u b’veloċità għolja
Prerekwiżit għall-ħolqien ta’ soċjetà Ewropea tal-għarfien hu li kull utent ikollu aċċess 
b’saħħtu u affidabbli għal netwerks ta’ broadband bil-fili u mingħajr fili. Teknoloġiji fissi u 
mingħajr fili jeħtieġ li jkunu disponibbli b’mod wiesa’ u interopperabbli sabiex jippermettu 
aċċess kontinwu b’rata għolja għall-Internet.

1.1 L-ilħiq ta’ soċjetà kollha kemm hi konnessa
Dan jirrikjedi politiki li jippromovu aċċess b’kundizzjonijiet ġusti u bi prezzijiet 
kompetittivi għall-komunitajiet kollha, irrispettivament mill-post, biex b'hekk jiġi żgurat li 
l-ebda ċittadin Ewropew ma jiġi eskluż; Illum il-ġurnata soċjetà kollha kemm hi konnessa 
tfisser ukoll soċjetà mobbli. L-ekonomiji tal-komunikazzjoni mobbli jiddependu bil-qawwi 
fuq l-ispejjeż u d-disponibilità tal-ispettru u għalhekk hu importanti li l-ispettru fil-faxex tad-
Dividend Diġitali jsiru disponibbli malajr kemm jista' jkun mingħajr ma jikkompromettu x-
xandir jew is-servizzi l-oħra attwali.

L-għanijiet tal-politika:
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 Kull dar  fl-UE għandu jkollha aċċess bi prezzijiet kompetittivi għall-Internet 
broadband sal-2013;

 Iż-żamma tal-Ewropa bħala l-kontinent mobbli tad-dinja: 75% tal-abbonati tat-
telefown ċellulari għandhom ikunu utenti 3G (jew aħjar) sal-2015

L-azzjonijiet ta’ politika:
 Reviżjoni mill-Kummissjoni tal-obbligi universali tas-servizz sal-2010.
 Starteġija Ewropea ta’ broadband b’veloċità għolja, inkluż aġġornament tal-miri 

tal-Istati Membri (2010-2015).
 Skjerament armonizzat aktar rapidu tad-Divedend Diġitali (2010-2015) u appoġġ 

għall-estensjoni tal-kopertura u l-kwalità tal-broadband bl-allokazzjoni tiegħu.

1.2 It-tnedija ta’ infrastruttura tal-ġenerazzjoni li jmiss
L-ispejjeż kapitali potenzjalement meħtieġa għat-tnedija ta’ netwerks b’veloċità għolja 
madwar l-UE huma sostanzjali.  Id-dispożizzjonijiet il-ġodda dwar il-pakkett tat-
telekomunikazzjonijiet marbutin mal-NGA jipprovdu ambjent regolatorju stabbli u 
prevedibbli biex jiġi stimulat l-investiment filwaqt li titħares il-kompetizzjoni u jiġi ppremjat 
ir-riskju.

L-għanijiet tal-politika:
 50% tad-djar fl-UE għandhom ikunu konnessi ma’ netwerks b’veloċità għolja 

sal-2015.

L-azzjonijiet ta’ politika:
 Transpożizzjoni mgħaġġla tal-pakkett tat-telekomunikazzjonijiet (qabel nofs l-

2011).

2. Il-kompetenzi diġitali għal soċjetà diġitali inklużiva
Il-potenzjal tal-Ewropa jinsab fil-ħiliet tal-popolazzjoni, fil-forza tax-xogħol u fl-
organizzazzjonijiet tagħha; Mingħajr infrastruttura mifruxa jista’ jsir biss użu limitat tal-ICT
u bla ħiliet dak l-użu jista' jwassal biss valur ekonomiku u soċjali limitat. Jekk jibqa’ jiġi 
injorat, in-nuqqas ta’ ħiliet fl-ICT jispiċċa jżomm lill-UE milli tkun kompetittiva fl-
ekonomija globali. Għalkemm ir-rekwiżiti ta’ ħiliet u għodda huma differenti għall-gruppi 
ta’ età differenti, hemm ħtieġa qawwija għall-ħiliet fil-gruppi kollha.

L-għanijiet tal-politika:
 It-tnaqqis bin-nofs tal-litteriżmu diġitali u l-lakuni ta’ kompetenzi sal-2015.
 L-iskejjel primarji u sekondarji kollha għandu jkollhom konnessjonijiet tal-

internet b’veloċità għolja sal-2015.
 L-istudenti kollha tal-iskejjel primarji u sekondarji għandhom jingħataw taħriġ 

dwar ir-riskji tal-Internet u dwar l-użu sigur u responsabbli tiegħu sal-2012.
 L-adulti kollha fl-età tax-xogħol għandu jkollhom opportunitajiet ta’ taħriġ fl-

ICT (2010-2015).

L-azzjonijiet ta’ politika:
 Pjan ta’ Azzjoni (2010-2015) dwar il-litteriżmu u l-kompetenza diġitali li jinkludi: 
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- Opportunitajiet ta’ taħriġ speċifiku dwar il-litteriżmu diġitali (jiġifieri 
vawċers) għall-gruppi li jinsabu f'riskju ta’ esklużjoni.

- Sħubijiet bejn il-pubbliku u l-privat u inċentivi għall-inizjattivi mis-settur 
pubbliku sabiex jipprovdu taħriġ lil kull impjegat.

- Inizjattiva “Ħaddem rasek online!” biex tiffamiljarizza lill-istudenti kollha 
mal- użu sigur tal-ICT.

- Diploma fl-ICT fil-livell Ewropew, bħala parti mill-edukazzjoni ordinarja u 
skema ta’ ċertifikazzjoni tal-UE għall-ħiliet diġitali miksuba barra mis-
sistema ta’ edukazzjoni formali.

3. Id-drittijiet diġitali
Meta ma jkunx hemm biżżejjed fiduċja fil-qafas legali, iċ-ċittadini jżommu lura milli 
jinteraġixxu, milli jesprimu l-opinjoni tagħhom bil-libertà u milli jidħlu għall-
tranżazzjonijiet kummerċjali. Hu biss permezz tas-sjieda ta’ ċittadini infurmati li l-Ewropa 
tista’ tisfrutta l-potenzjal ekonomiku u soċjali sħiħ tal-ambjent ġdid online.

Iċ-ċittadini għandhom jiġu mgħarrfa dwar l-impatt tal-imġiba tagħhom fuq il-privatezza 
f’kuntest online u għandhom jingħataw id-dritt li jitolbu t-tneħħija tad-data personali anke 
wara li d-data tkun oriġinalment inġabret bil-kunses tas-suġġett tad-data. Sfida oħra ewlenija 
hija l-ġlieda kontra l-kriminalità ċibernetika. L-infurzar effettiv tal-leġiżlazzjoni tal-UE 
f’dan il-qasam hi ħafna drabi mxekkla minn kwistjonijiet legali transkonfinali, bħall-
ġurisdizzjoni kompetenti jew il-liġi applikabbli. 

L-għanijiet tal-politika:
 Iċ-ċittadini kollha għandhom jagħrfu d-drittijiet bażiċi tagħhom. 
 L-utenti kollha għandu jkollhom kontroll tad-data tagħhom (“id-dritt li 

jintesew”).

L-azzjonijiet ta’ politika:
 Karta tad-drittijiet taċ-ċittadini u tal-konsumaturi fl-ambjent diġitali sal-2012.
 Ratifika tal-Konvenzjoni dwar il-Kriminalità Ċibernetika mill-Istati Membri 

kollha (2010-2015).

II. SUQ UNIKU DIĠITALI MIFTUĦ U KOMPETITTIV
Il-funzjonament tajjeb tal-ekonomija globali tal-UE jeħtieġ tħaddim tajjeb tal-ekonomija 
diġitali.  Madankollu, il-moviment ħieles ta’ servizzi diġitali attwali hu mxekkel bil-qawwi 
minn regoli frammentarji fil-livell nazzjonali, L-impriżi qegħdin jiffaċċjaw ħafna ostakoli 
għall-bejgħ transkonfinali, l-aktar minħabba ir-regolamentazzjonijiet differenti applikabbli 
fil-livell ta’ Stati Membri f’oqsma bħall-protezzjoni tal-konsumatur, il-VAT, ir-riċiklar ta’ 
apparat elettriku u elettroniku, ir-regolamentazzjoni fuq prodotti speċifiċi u t-tranżazzjonijiet 
ta’ ħlas. Jekk din il-kwistjoni mhux se tissolva, l-impriżi u l-konsumaturi qatt mhu ser 
jirnexxielhom jilħqu l-milja tal-ekonomija diġitali.

4. Implimentazzjoni effettiva tal-qafas regolatorju ġdid
Skont stimi mill-esperti, il-frammentazzjoni regolatorja tat-telekomunikazzjonijiet qed tiswa 
lill-impriżi Ewropej EUR 20 biljun fis-sena – fattur ta’ spiża li għandu jiġi eliminat malajr 
kemm jista’ jkun bid-dħul fis-seħħ tar-riformi u bl-applikazzjoni effettiva tar-regoli l-ġodda. 
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L-għanijiet tal-politika:
 It-twettiq ta’ suq ta’ komunikazzjonijiet eletroniċi totalment kompetittiv
 Il-ħarsien ta’ Internet miftuħ, fejn iċ-ċittadini għandhom id-dritt għall-aċċess u 

d-distribuzzjoni ta’ informazzjoni jew tħaddim ta’ applikazzjonijiet u servizzi tal-
għażla tagħhom.

L-azzjonijiet ta’ politika:
 Traspożizzjoni u implimentazzjoni mill-aktar fis possibbli tal-qafas regolatorju 

rivedut (qabel nofs l-2011).
 Il-BEREC għandu jibda jaħdem mill-aktar fis possibli.
 Implimentazzjoni armonizzata tad-dispożizzjonijiet tan-“newtralità tan-net” fl-

Istati Membri.
 Soluzzjoni għall-problema tar-roaming li tevita l-ħtieġa ta’ regolamentazzjoni 

perpetwa tal-prezzijiet bl-imnut sal-2013.

5. Spinta lis-suq ta’ servizzi diġitali
Fl-Ewropa għadna ma ksibniex suq uniku għal servizzi online li jaħdem b’mod sħiħ. Iċ-ċifri 
huma ċari: 7% biss tat-tranżazzjonijiet kummerċjali kollha magħmula minn konsumaturi 
Ewropej fuq l-internet huma transkonfinali; 35% biss tal-popolazzjoni globali tal-UE użat 
servizzi avvanzati ta’ internet fl-aħħar tliet xhur.

5.1 It-tneħħija ta’ ostakli li jxekklu s-suq tas-servizzi diġitali
Il-frammentazzjoni ta’ suq Ewropew ta' 500 miljun konsumatur ixxekkel l-ekonomiji ta’ 
skala bi ħsara għall-impriżi u l-konsumaturi. Il-qafas regolatorju tal-UE għas-soċjetà tal-
informazzjoni nħoloq biċċa biċċa tul medda ta’ snin (l-aktar bejn l-2000 u l-2005), u wassal 
għal ġabra ta’ Direttivi tal-UE li kollha jkopru qasam wieħed jew aktar minn wieħed tas-
soċjetà tal-informazzjoni (jiġifieri id-Direttiva għall-Ħarsien tad-Data fl-1995, id-Direttiva 
dwar il-Firem Elettroniċi fl-1999, id-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku fl-2000). Wara 
madwar għaxar snin mill-adozzjoni tagħhom dawn id-Direttivi jidhru li xxellfu bil-
kumplessità dejjem akbar tal-ambjent online. Filwaqt li xi kwistjonijiet legali li joħorġu 
minn xi Direttivi jistgħu jissolvew permezz ta’ tiġdid gradwali, Direttivi oħra jeħtieġu 
reviżjoni aktar radikali;

L-għanijiet tal-politika:
 It-tneħħija tal-ostakoli regolatorji ewlenin għall-tranżazzjonijiet transkonfinali 

online sal-2015.
 Kull utent tat-telefown ċellulari għandu jkun jista’ dan l-apparat elettroniku 

bħala kartiera mobbli sal-2015.

L-azzjonijiet ta’ politika:
 Reviżjoni tal-acquis Komunitarju li jaffettwa s-suq uniku online: elenku ta’ 

ostakoli flimkien ma’ azzjoni mmirata fuq l-ostakli ewlenin.
 L-iżvilupp ta’ standards u regoli komuni madwar l-UE għall-pagamenti bit-

telefown ċellulari (“flus-m”). 

5.2. Il-bidla diġitali tas-servizzi pubbliċi
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L-għodda tal-ICT jippermettu parteċipazzjoni pubblika, aċċess akbar għall-informazzjoni 
pubblika u trasparenza msaħħa. Il-mobilità fis-Suq Uniku tista’ tissaħħaħ b’servizzi 
kontinwi ta’ Gvern-e għall-ħolqien u t-tħaddim ta’ impriża u għal studju, xogħol, residenza u 
rtirar kullimkien fl-Ewropa.

L-għanijiet tal-politika:
 Is-servizzi pubbliċi kollha għandhom ikunu disponibbli online u aċċessibbli 

għall-persuni b’diżabilità sal-2015.
 Tnaqqis ta’ 50% tal-impatt tal-karbonju sal-2015 mis-servizzi pubbliċi.

L-azzjonijiet ta’ politika:
 L-iżvilupp ta’ pjanijiet nazzjonali għall-bidla diġitali tas-servizzi pubbliċi, inkluż:

- Il-miri u l-miżuri li jwasslu biex il-gvernijiet, is-servizzi tas-saħħa u l-
edukazzjoni jkunu online sal-2015 u għall-promozzjoni tal-użu tagħhom miċ-
ċittadini u l-impriżi.

6. L-iżvilupp tal-Ħames Libertà Il-moviment ħieles ta’ kontenut u għarfien
Meta wieħed iqis il-provvista ta’ kontenut diġitali, l-Ewropa ma tistax issejjaħ lilha nnifsha 
bħala l-akbar suq tad-dinja, fil-fatt hi magħmula minn 27 suq differenti. Il-fornituri tal-
kontenut huma ffaċċjati minn sistemi ta’ liċenzji li huma kumplikati żżejjed u bbażati fuq il-
livell nazzjonali, li jagħmluha aktar diffiċli għall-impriżi diġitali li jipprovdu offerti ta’ 
kontenut legali attraenti. Dan mhux biss jillimita d-disponibilità tal-kontenut legali online, 
iżda wkoll joħnoq l-iżvilupp ta’ servizzi ġodda tal-media. Dawn il-kwistjonijiet huma parti 
minn dibattitu diffiċli u urġenti, iżda f’kull każ juru li hemm ħtieġa ta’ reviżjoni 
fundamentali tal-istat attwali tad-dritt tal-awtur online. Jeħtiġilna nħaffu dan id-dibattitu 
biex niżguraw soluzzjonijiet b’saħħithom li jkunu bilanċjati u attraenti għall-utenti u 
għad-detenturi tad-drittijiet.

L-għanijiet tal-politika:
 Qafas legali sempliċi u qrib il-konsumatur għall-aċċess tal-kontent diġitali fl-

Ewropa sal-2015.

L-azzjonijiet ta’ politika:
 Il-ħolqien ta’ titolu tad-dritt tal-awtur tal-UE skont l-Artikolu 118 tat-TFUE sal-

2013.
 L-iżvilupp ta’ standards u regoli komuni madwar l-UE għall-pagamenti bit-

telefown ċellulari (“flus-m”) sal-2012.

III. EKONOMIJA U SOĊJETÀ AKTAR SINJURI
Hemm qbil ġenerali li hemm rabta diretta bejn l-investiment fl-ICT u l-prestazzjoni 
ekonomika, għaliex din tkabbar il-ħiliet innovattivi tas-setturi industrijali kollha b’mod 
orizzontali, ittejjeb il-produttività u tgħin biex isir l-aħjar użu tar-riżorsi naturali.  Il-kapaċità 
tar-riċerka u l-innovazzjoni huma essenzjali biex inkunu nistgħu nsawru, nħaddmu u 
nassimilaw it-teknoloġiji tal-ICT u nisfruttawhom tagħhom biex nirbħu vantaġġ ekonomiku, 
soċjali u kulturali.

7. Il-promozzjoni tar-riċerka u l-innovazzjoni ta’ klassi dinjija
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L-Innovazzjoni Miftuħa tirrikjedi interazzjoni globali tul il-katina tal-valur miżjud u 
kooperazzjoni eħfef mal-istituzzjonijiet ta’ riċerka barra mill-Ewropa. F’dan il-kuntest, ir-
riċerka fl-ICT u l-politika ta’ innovazzjoni għandhom jippromovu l-ġabra flimkien ta’ 
finanzjament pubbliku u privat u l-iffukar tiegħu fuq oqsma fejn l-Ewropa hi diġa jew tista’ 
issir mexxejja globali. L-isforzi fir-riċerka ma għandhomx jiġu sottovalutati mill-burokrazija 
żejda tal-programmi ta’ finanzjament pubbliku.

L-għanijiet tal-politika:
 Ewropa li tkun fuq quddiem nett tal-iżvilupp tat-teknoloġiji tal-internet.
 It-tmexxija teknoloġika f’applikazzjonijiet tal-ICT b’livell ta’ karbonju baxx.
 It-tnaqqis radikali ta’ burokrazija żejda fil-Programm Qafas tal-UE.

L-azzjonijiet ta’ politika:
 L-irduppjar, fil-Perspettiva Finanzjarja li jmiss tal-baġit tar-riċerka fl-ICT tal-

UE u l-multiplikazzjoni b'erba' darbiet tal-baġit għall-implimentazzjoni tal-ICT.
 L-iżvilupp ta’ Sħubija bejn il-Pubbliku u l-Privat għall-Internet tal-Ġejjieni.
 It-tfassil mill-ġdid ta’ proċessi tal-Programm Kawdru biex titneħħa l-burokrazija 

żejda u l-ħolqien ta’ bord għall-utenti li jiżgura l-użu faċli.

8. Appoġġ għall-kompetittività tal-ekonomija tal-UE
Il-kompetittività Ewropea tal-ġejjieni u l-kapaċità tagħha li tirkupra mill-kriżi ekonomika 
attwali jiddependu fil-parti l-kbira tagħhom fuq il-kapaċità li tiffaċilita t-tnedija mifruxa u 
effettiva tal-ICT fl-impriżi. L-SMEs jistgħu jkunu l-ixprun tal-qawmien ekonomiku mill-
ġdid tal-Ewropa. Iżda meta mqabbla mal-impriżi l-kbar, l-SMEs qegħdin lura sew fl-użu tal-
għodda ta’ spinta għall-produttività tal-ICT.

L-għanijiet tal-politika:
 Il-bilanċ kummerċjali ta’ beni u servizzi tal-ICT fl-UE għandu jkun pożittiv sal-

2015.
 80% tal-SMEs għandhom ikunu qed jużaw għodda kummerċjali avvanzati sal-

2015.

L-azzjonijiet ta’ politika:
 Il-promozzjoni tal-ħolqien ta u l-użu minn SMEs ta’ servizzi bbażati fuq l-

Internet, bħall-cloud computing jew distributed sofware bħala mudelli ta’ servizz.

9. L-integrazzjoni tal-ICT għall–ekonomija b’livell ta’ karbonju baxx
L-ICT tista’ u għandu jkollha rwol ewlieni fil-promozzjoni tal-konsum responsabbli tal-
enerġija fid-djar, fit-trasport, u fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u l-manifattura. Smart meters, 
illuminazzjoni effiċjenti, cloud computing u distributed software jistgħu jbiddlu t-tendenzi 
fl-użu tas-sorsi tal-enerġija.

L-għanijiet tal-politika:
 L-ICT iwassal għal tnaqqis ta’ 15% fl-emissjonijiet tas-CO2 f’setturi ewlenin sal-

2020.
 It-tnaqqis tal-impatt tas-settur tal-ICT b’50% sal-2015.
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 Imġiba enerġetika aktar effiċjenti mill-konsumaturi: 50% tad-djar mgħammrin bi 
smart meters sal-2015.

L-azzjonijiet tal-politika jiddependu minn rapport speċifiku tal-INI.

IV. FATTURI TA’ PERMESS
Sabiex l-aġenda diġitali 2015.eu tkun tassew qafas strateġiku u biex twassal għar-riżultati 
meħtieġa, jeħtieġ li jkun hemm sjieda politika qawwija u l-iżvilupp ta’ mekkaniżmi ta’ 
distribuzzjoni aktar effettivi.

10. Tmexxija Politika

Gvernanza f’aktar minn livell wieħed u sjieda
L-2015.eu tkun effettiva biss jekk issir “il-proprjetà” tal-livelli politiċi kollha u jekk tkun 
implimentata bħala responsabilità reċiproka fil-livelli tal-UE, nazzjonali u reġjonali 

Il-viżibilità politika
L-organizzazzjoni ta’ Samits dwar l-Aġenda Diġitali għandhom jgħinu biex jirrivedu l-
progress, isaħħu l-impenn tal-parteċipanti nvoluti, ikabbru l-profil tar-rwol tal-ICT u jġeddu 
l-ispinta politika.

11. Implimentazzjoni effettiva

Għanijiiet u miri Smart
Strateġija li m’għandhiex għanijiet smart (speċifiċi, li jistgħu jitkejlu, adegwati, realistiċi u 
bi skadenzi fissi) mhi xejn ħlief dikjarazzjoni ta’ intenzjonijiet. L-Istati Membri għandhom 
ifasslu għanijiet nazzjonali smart skont iċ-ċirkostanzi differenti tagħhom.

Programm ta’ Azzjoni u Leġiżlattiv tal-UE
L-għanijiet li għandhom jiġu segwiti fil-livell tal-UE għandhom jitfasslu skont Pjan ta’ 
Azzjoni u fejn meħtieġ b’leġiżlazzjoni immirata. Għandha ssir mobilizzazzjoni tal-
mekkaniżmi kollha ta’ implimentazzjoni adegwata u tal-istrumenti kollha tal-UE.

Monitoraġġ u benchmarking
Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom, b’mod sistematiku, ifasslu livelli ta’ kejl, 
jivvalutaw u jimmonitorjaw il-progress annwali permezz ta’ tabella 2015.eu.
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ANNEX
The 2015.eu Virtuous Spiral

(and enabling factors)


