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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar suq uniku digitali kompetittiv - il-Gvern elettroniku bħala xprun 

(2011/2178(INI))

Il-Parlament Ewropew

– wara li kkunsidra l-acquis tal-Komunità fil-qasam tas-Suq Intern u s-Soċjetà tal-
Informazzjoni,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu ‘EWROPA 2020 –
Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv’ (COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu ‘Aġenda Diġitali għall-
Ewropa’ (COM(2010)0245),

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Mejju dwar Aġenda Diġitali Ewropea:
2015.eu1,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Ewropa tal-31 ta' Mejju 2010 dwar 
Aġenda Diġitali għall-Ewropa, 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Ewropa tas-17 ta' Ġunju 2010 dwar l-
istrateġija Ewropa 2010, inkluż l-Aġenda Diġitali (punt 7),

– wara li kkunsidra l-Gwida dwar l-akkwist ta’ ICT bbażata fuq standards -  Elementi ta’ 
Prattika Tajba, ippublikat mill-Kummissjoni fit-23 ta’ Diċembru 2011,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu ‘Nisfruttaw il-vantaġġi tal-
iffatturar elettroniku għall-Ewropa’ (COM(2010)0712),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu 'Il-Pjan ta' Azzjoni 
Ewropew dwar il-gvern elettroniku 2011-2015
L-użu tal-ICT għall-promozzjoni ta' gvern intelliġenti, sostenibbli u innovattiv’ 
(COM(2010)0743),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu ‘Lejn interoperabilità għas-
servizzi pubbliċi Ewropej – Strateġija Ewropea għall-Interoperabilità (EIS) għas-servizzi 
pubbliċi Ewropej (Anness 1) u Qafas Ewropew ta’ Interoperabilità (EIF) għas-servizzi 
pubbliċi Ewropej (Anness 2)’ (COM(2010)0744),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar i2010 Pjan ta’ Azzjoni tal-
Gvern elettroniku – it-Tħaffif tal-Gvern elettroniku fl-Ewropa għall-Benefiċċju ta’ 
Kulħadd (COM(2006)0173),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar qafas koerenti għall-bini ta’ 
fiduċja fis-suq uniku diġitali għall-kummerċ elettroniku u servizzi onlajn 

                                               
1 OJ C 81E, 15.3.2011, p. 45.
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(COM(2011)0942),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu ‘L-Att dwar is-Suq Uniku -
Tnax-il xprun sabiex jiġi stimulat it-tkabbir u r-rinfurzar tal-fiduċja: "Flimkien għal
tkabbir ġdid" (COM(2011)0206),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-31 ta’ Marzu 2011 dwar 
Protezzjoni tal-Infrastruttura ta’ Informazzjoni Kritika – Kisbiet u l-passi li jmiss: lejn 
sigurtà elettronika globali,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Marzu 2009 dwar 
Protezzjoni tal-Infrastruttura ta’ Informazzjoni Kritika – Nipproteġu lill-Ewropa minn 
attakki u tfixkil elettroniku fuq skala kbira: titjib fit-tħejjija, s-sigurtà u r-reżistenza,

– wara li kkunsidra l-Pakkett dwar id-Data Miftuħa tal-Kummissjoni, ippubblikat 
f’Diċembru 2011 li jikkonsisti  fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ‘Data miftuħa-
magna għall-innovazzjoni, it-tkabbir u tmexxija trasparenti’, il-proposta tal-Kummissjoni 
għal direttiva li temenda d-Direttiva 2003/98/KE dwar l-użu mill-ġdid ta’ informazzjoni 
tas-settur pubbliku (COM(2011)0877) u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta’ 
Diċembru 2011 dwar l-użu mill-ġdid tad-dokumenti tal-Kummissjoni (COM(2011)0833),

– wara li kkunsidra l-istudju dwar l-impatt ekonomiku tal-informazzjoni tas-settur pubbliku 
mmexxi mill-Kummissjoni Ewropea fl-2011 (studju Vickery),

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill fuq Liġi Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ (COM(2011)0635),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar qafas koerenti għall-bini ta’ 
fiduċja fis-Suq Uniku Diġitali għall-kummerċ elettroniku u servizzi onlajn 
(COM(2011)0942),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu ‘Green Paper – Lejn suq
Ewropew integrat għal pagamenti bil-kard, bl-internet u bil-mowbajl’ (COM(2006)0941),

– wara li kkunsidra r-Rapport dwar il-Progress Annwali 2011 tal-Aġenda Diġitali għall-
Ewropa, ippubblikat fit-22 ta’ Diċembru 2011, 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu ‘Rapport tal-Kompetittività 
Diġitali Ewropea – Kisbiet ewlenin tal-istrateġija i2010 mill-2005 sal-2009’ 
(COM(2009)0390), 

– wara li kkunsidra l-Istudju dwar l-Impatt Soċjali tal-ICT – SMART 2007/0068, 
ippubblikat fit-30 ta’ April 2010, 

– wara li kkunsidra r-Rapport dwar l-Impatt Ekonomiku tal-ICT - SMART 2007/0020, 
ippubblikat f'Jannar 2010,

– wara li kkunsidra r-rapport ippreparat għall-Kummissjoni intitolat ‘Pjan ta’ Azzjoni tal-
Gvern Elettroniku i2010 – Studju dwar il-Progress (SMART 2008/0042)’, ppubblikat 
f’Novembru 2009,
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– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Presidenza Svediża tal-10 ta’ Novembru 2009 
mill-konferenza Visby dwar il-ħolqien ta' impatt għal Unjoni Elettronika 2015,   

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Presidenza Svediża dwar Soċjetà ta’ Għarfien Aħdar –
aġenda politika tal-ICT għall-2015 għas-soċjetà fil-futur ta’ għarfien tal-Ewropa, 
ippubblikat f’Settembru 2009,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni ‘Cloud Computing:   Rapport ta’ 
konsultazzjoni pubblika’, ippubblikat fil-5 ta’ Diċembru 2011,  

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu ‘Pjan ta’ Azzjoni għall-
firem-e u l-identifikazzjoni-e biex jiġi ffaċilitat il-forniment ta' servizzi pubbliċi 
transkonfinali fis-Suq Uniku’ (COM(2008)0798),   

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 
ta’ Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq intern, 

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat dwar l-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat dwar....  (A7-0000/2012),

A. billi t-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT) taffettwa direttament liċ-
ċittadini tal-UE fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum, u billi Suq Uniku Diġitali kompetittiv li 
jelimina l-ostakli kollha għal servizzi elettroniċi transkonfinali u jeħles mit-tgħawiġ tal-
kompetizzjoni jkun ta’ benefiċċju konsiderevoli għalihom;

B. billi s-settur tal-ICT huwa responsabbli direttament għal 5% tal-PDG tal-UE, b’valur fis-
suq ta’ EUR 660 biljun fis-sena, iżda jikkontribwixxi ħafna aktar għat-tkabbir ta’ 
produttività ġenerali (20% direttament mis-settur tal-ICT u 30% minn investimenti fl-
ICT);

C. billi l-ICT jistà jikkontrobwixxi b’mod sinifikattiv għall-Istrateġija UE 2020, 
partikolarment fejn jidħol ix-xogħol, it-tkabbir ekonomiku u produttiv sostenibbli, ir-
riċerka u l-iżvilupp, l-enerġija, l-innovazzjoni u l-ambjent; 

D. billi l-SME għandhom rwol partikolarment importanti fis-Suq Diġitali; 

E. billi t-tabella ta’ valutazzjoni 2011 tal-Aġenda Diġitali turi progress iżda 26% taċ-
Ċittadini tal-UE qatt m’użaw l-Internet u 48% biss tan-nies li ġejjin minn gruppi 
żvantaġġjati użaw l-Internet ;

F. billi suq uniku diġitali kompetittiv irid jiżgura l-iżvilupp b’suċċess tan-Netwerk ta’ 
Komunikazzjoni Trans-Ewropew, jgħaqqad b’mod effettiv in-netwerks ta’ 
telekomunikazzjonijiet tar-reġjuni kollha tal-UE u jelimina differenzi bejn il-livelli ta’ 
infrastruttura u bejn l-Istati Membri tal-UE;

1. Huwa konxju mill-kontribut ewlieni magħmul mis-settur tal-ICT għall-politika 
industrijali, l-kompetittività u bilanċ kummerċjali tal-UE,  
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2. Jissottolinja li l-utenti huma l-element ewlieni għall-istrateġija diġitali u hemm bżonn 
urġenti fl-UE li jiġu msaħħa r-rwoli u l-perspettivi tal-utenti fis-Soċjetà tal-
Informazzjoni;  

Pjan ta’ Azzjoni tal-Gvern Elettroniku  

3. Jilqa’ l-adozzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-Gvern Elettroniku 2011-2015, L-istrateġija ta’ 
Interoperabilità Ewropea (EIS) u l-Qafas ta’ Interoperabilità Ewropea (EIF) għas-servizzi 
pubbliċi Ewropej (EPS);  

4. Jappoġġa l-mira ġenerali għal żieda fl-użu tas-servizzi tal-Gvern Elettroniku fl-2015 għal 
50% taċ-ċittadini (minn 41%) u 80% tan-negozji (minn 75%), iżda jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jikkunsidraw dawn il-miri bħala limitu minimu;

5. Jiddispjaċih li skont it-Tabella ta’ Valutazzjoni 2011 tal-Aġenda Diġitali, 50% biss tal-
utenti tal-Gvern Elettroniku imlew formoli onlajn;

6. Jissottolinja li l-Internet qiegħed jintuża dejjem aktar fuq apparat mobbli kemm miċ-
ċittadini kif ukoll mill-intrapriżi, u jitlob li jiġi żgurat li s-servizzi ta' Gvern Elettroniku 
jkunu aċċessibbli u adattati għal ħafna mezzi ta’ twassil, inkluż l-Internet fuq it-telefowns 
ċellulari;

7. Jenfasizza li l-Gvern Elettroniku huwa ta’ benefiċċju b’mod partikolari għal ċittadini tal-
UE u SME, b’benefiċċji minn spejjeż amministrattivi mnaqqsa, peress li sikwit 
jaffaċċjaw ostakli li ma jingħelbux meta joperaw b’mod transkonfinali fi ħdan l-UE;  

8. Jinnota li l-ostakli ewlenin għal aċċess transkonfinali ta’ servizzi elettroniċi ta’ 
amministrazzjonijiet pubbliċi huma marbuta mal-użu ta’ Identifikazzjoni-e u Firem-e u li 
hemm nuqqas ta’ interoperabilità fil-livell ta’ UE;

9. Jikkunsidra li sabiex jiġu żgurati servizzi ta’ Gvern elettroniku transkonfinali effettivi 
mal-UE kollha li jipprovdu interazzjoni miż-żewġ naħat u/jew interazzjoni awtomatizzata 
bejn amministrazzjonijiet u ċittadini u/jew negozji, hemm bżonn ta’ qafas legali tal-UE 
ċar u koerenti għall-għarfien reċiproku ta’ Awtentikazzjoni-e, Identifikazzjoni-e u Firem-
e;

10. Jilqa’ l-adozzjoni tal-kontribuzzjoni tal-Pjan ta’ azzjoni dwar Firem u Identifikazzjoni 
elettroniċi kif ukoll tal-proġett pilota STORK għall-interoperabilità ta' servizzi pubbliċi 
transkonfinali; jitlob lill-Kummissjoni tirrevedi d-Direttiva tal-Firem elettroniċi u jitlob 
għal Deċiżjoni biex jiġi żgurat għarfien reċiproku ta’ Identifikazzjoni-e u 
Awtentikazzjoni-e;

11. Jieħu nota li l-Kummissjoni tat mandat lil CEN, CENELEC u ETSI biex jaġġornaw u 
jirrazzjonalizzaw il-qafas ta’ standardizzazzjoni tal-Firem elettroniċi Ewropej, jitlob lill-
Kummissjoni tippreżenta lill-PE rapport ta’ progress annwali bbażat fuq ir-rapporti 
mressqa darbtejn fis-sena minn korpi ta’ standardizzazzjoni Ewropej;
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12. Jissottolinja li l-applikazzjonijiet tal-Gvern elettroniku għandhom jiġu riveduti u, jekk 
hemm bżonn, modifikati biex ikunu miftuħa wkoll għal utenti mhux residenti; jinsisti li l-
interoperabilità hija meħtieġa fuq livelli lokali, reġjonali u nazzjonali u fuq livell ta’ UE;

13. Jikkunsidra li l-interoperabilità tal-applikazzjonijiet tal-Gvern elettroniku teħtieġ l-
interoperabilità ta’ Infrastrutturi Ewlenin Privati (PKI) permezz ta’ Servizz ta’ 
Validazzjoni Ewropew (Pont Ewropew);

14. Jilqa’ l-konsultazzjoni pubblika mnedija fuq abbozzi ta’ linji gwida dwar konnessjonijiet 
bejn l-istandardizzazzjoni tal-ICT u l-akkwist pubbliku u jitlob għal proposta dwar is-
suġġett;

15. Jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw strateġiji nazzjonali ta’ Gvern elettroniku, 
konformi mal-objettivi u l-miri tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-Gvern elettroniku, b’mod 
partikolari l-ftuħ tas-suq intern;

16. Jitlob lill-Istati Membri jużaw l-għodod tal-ICT biex jitjiebu t-trasparenza u l-affidabilità, 
jonqos il-piż amministrattiv, jitjiebu l-proċessi amministrattivi, jitnaqqsu l-emissjonijiet 
tal-karbonju, jiġu ffrankati riżorsi pubbliċi u jsir kontribut għal demokrazija aktar 
parteċipattiva filwaqt li jinbnew il-fiduċja u l-kunfidenza;

17. Jissottolinja li s-servizzi tal-Gvern elettroniku interoperabbli transkonfinalment 
għandhom jibbenefikaw minn arkitetturi u teknoloġiji innovattivi (“sħaba” ta’ servizzi 
pubbliċi u Arkitettura Orjentata lejn is-Servizz) u jitlob għal aġġornament tal-
infrastruttura tal-Gvern elettroniku IPv6-relevanti u tas-servizzi onlajn ta’ interess 
pubbliku;

18. Jisħaq li sistema transkonfinali sigura ta’ Gvern elettroniku hija parti integrali mill-
Protezzjoni ta’ Infrastruttura Kritika Ewropea; jitlob għal miżuri suffiċjenti biex 
jitpoġġew f’posthom għall-iżgurar tal-protezzzjoni tad-data u l-privatezza u t-tnaqqis 
għall-minimu tal-vulnerabilità għal attakki elettroniċi;

19. Jilqa’ l-kontribuzzjoni tal-programmi IDA, IDABCD u ISA u piloti CIP fuq skala kbira 
kif ukoll tal-forum Prattika-e fit-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet 
interoperabbli transkonfinalment;

20. Jilqa’ u jappoġġa l-proposta ‘Faċilità li Tgħaqqad lill-Ewropa’ (CEF), li talloka kważi 
EUR 9.2 biljun biex tappoġġa l-investiment f’netwerks tal-broadband veloċi u veloċi 
ħafna u servizzi diġitali pan-Ewropej;

21. Jilqa’ l-adozzjoni tal-Pakkett ta’ Data Miftuħa u jitlob lill-Istati Membri jappoġġaw l-użu 
mill-ġdid ta’ informazzjoni tas-settur pubbliku b’modi innovattivi (informazzjoni mhux 
personali); jitlob għal involviment aħjar ta’ awtoritajiet lokali u reġjonali fir-rigward ta’ 
aċċess għall-informazzjoni tas-settur pubbliku sabiex jiġu mtejba l-forniment ta’ 
informazzjoni lill-pubbliku, in-negozju u l-istituzzjonijiet u biex jiġi ffaċilitat il-ħolqien 
ta’ impjiegi ġodda fuq livell lokali u reġjonali;

22. Jissottolinja l-importanza ta’ metodoloġiji ta’ kejl (kwalitattivi u kwantitattivi) ffukati fuq 
l-effiċjenza u l-effettività ta’ Gvern elettroniku u d-demokrazija, bl-użu ta’ miri SMART, 
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li għandhom jintużaw b'mod attiv fi ħdan il-gvernijiet;

23. Jiddispjaċih li l-lista tas-servizzi pubbliċi ewlenin transkonfinali kollha li għandha ssir 
disponibbli onlajn sal-2015 għadu ma ntlaħaqx qbil dwarha mill-Istati Membri;

24. Jilqa’ l-proposti biex jittejbu l-kompetenza diġitali, il-ħiliet u l-Inklużjoni-e, speċjalment 
il-proposta li l-kompetenza diġitali u l-komponenti relatati jsiru prijorità għar-regolament 
tal-Fond Soċjali Ewropew (2014-2020);

25. Jiddispjaċih li l-proposta leġiżlattiva bl-għan li tiżgura li s-siti internet tas-settur pubbliku 
jkunu aċċessibbli għal kollox sal-2015 kienet imdewma; jilqa' l-pjan direzzjonali għall-
inklużjoni diġitali u jitlob implimentazzjoni tal-Inizjattiva tal-Aċċessibilità tal-Internet 
(WAI), inkluż il-Linji gwida għall-Aċċessibilità tal-Kontenut tal-Internet (WCAG) għall-
portals tal-Gvern elettroniku;

Akkwist Elettroniku

26. Jenfasizza illi l-Akkwist elettroniku jippremetti akkwist pubbliku tal-UE u l-akbar għażla 
għall-awtoritajiet pubbliċi, b’riżultat ta’ infiq ta’ flus effiċjenti, trasparenza, tisħiħ tas-Suq 
Intern u kompetizzjoni;

27. Jissottolinja li fl-UE27, l-infiq pubbliku jirrappreżenta 16% tal-PDG u jħeġġeġ l-użu ta’ l-
Akkwist-e għall-akkwist pubbliku kollu sal-2015; jitlob li jintuża wkoll l-Akkwist-e għal 
konċessjonijiet;

28. Jiddispjaċih li fl-2010, 13% biss tal-intrapriżi tal-UE użaw l-internet biex jissottomettu 
proposta lill-awtoritajiet pubbliċi permezz ta’ sistema pubblika ta’ tenders elettroniċi; 
jitlob lill-Istati Membri jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni tal-SME fl-Akkwist-e;

29. Jenfasizza li l-Akkwist-e jikkonsisti f’żewġ fażijiet:  qabel l-għoti u wara l-għoti; jitlob 
lill-Istati Membri biex jimplimentaw u jintegraw iż-żewġ fażijiet fil-portals tal-Akkwist-e
tagħhom sal-2015;

30. Jissottolinja l-attivitajiet b’suċċess tal-proġetti pilota fuq skala kbira ta’ Akkwist-e 
PEPPOL u e-CERTIS;

31. Jissottolinja li sistemi nazzjonali ta’ Akkwist-e għandhom isiru aktar avvanzati biex 
jiffaċilitaw servizzi transkonfinali u biex jimplimentaw bis-sħiħ id-Direttiva dwar is-
Servizzi;

32. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tissottometti White Paper dwar il-kapaċità ta’ Akkwist-e ta’ 
interkonnessjoni fl-UE – ‘Strateġija għall-Akkwist-e’;

Fatturazzjoni Elettronika

33. Jilqa’ l-Inizjattiva ta’ Fatturazzjoni Elettronika, bl-għan li tagħmel il-Fatturazzjoni 
elettronika l-metodu predominanti ta’ fatturazzjoni fl-UE sal-2020, u d-deċiżjoni tal-
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Kummissjoni li twaqqaf il-Forum ta’ Diversi Partijiet Interessati Ewropew dwar il-
Fatturazzjoni elettronika (EMSFEI);

34. Jissottolinja l-benefiċċji sostanzjali offruti mill-Fatturazzjoni elettronika (perjodi iqsar ta’ 
pagament, anqas żbalji, ġbir aħjar ta' VAT, spejjeż anqas ta' stampar u mpustar u 
pproċessar integrat fin-negozju);

35. Huwa konxju mill-frammentazzjoni tas-swieq minħabba regoli nazzjonali fuq il-
Fatturazzjoni elettronika, jiddispjaċiħ li 22% biss tal-SME jirċievu jew jibagħtu 
Fatturazzjoni elettronika;

36. Jilqa’ r-regoli l-ġodda tal-VAT rigward il-Fatturazzjoni elettronika, li toħloq trattament 
ugwali bejn il-karti u l-Fatturazzjoni elettronika;

37. Jisħaq dwar l-importanza taċ-ċertezza legali, ambjent tekniku ċar u soluzzjonijiet miftuħa 
u interoperabbli ta’ Fatturazzjoni elettronika bbażati fuq ħtiġijiet legali komuni, proċessi 
fin-negozji u standards tekniċi biex jiffaċilitaw l-adozzjoni mill-massa;

38. Jistieden lill-industrija u l-organizzazzjonijiet ta’ standardizzazzjoni Ewropej li jkomplu 
bl-isforzi tagħhom biex jippromwovu konverġenza lejn mudell ta’ data komuni tal-
Fatturazzjoni elettronika;

39. Japprezza l-inizjattivi tad-Danimarka, l-Finlandja, l-Italja, Spanja u l-Isvezja biex 
jagħmlu l-Fatturazzjoni elettronika obbligatorja għall-awtoritajiet pubbliċi, u jitlob li l-
Fatturazzjoni elettronika ssir obbligatorja għall-akkwist pubbliku kollu sal-2016;

40. Jinnota li l-problemi ta’ interoperabilità tal-Firem-e transkonfinali jżommu lura l-
adozzjoni ta’ soluzzjonijiet ta’ Fatturazzjoni elettronika transkonfinali;

41. Jistieden lill-Kummissjoni tuża l-EMSFEI biex tħares b'reqaa lejn aspetti legali u 
tikkoordina inizjattivi nazzjonali; jitlob lill-Kummissjoni tirrapporta fuq bażi annwali u 
tistieden lill-MPE jipparteċipaw fil-laqgħat tal-EMSFEI;

42. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jwaqqfu Fora Nazzjonali dwar il-Fatturazzjoni elettronika 
b’rappreżentazzjonijiet ibbilanċjati ta’ partijiet interessati;

43. Iqis li konsumaturi b’aċċess limitat għall-Internet jew bl-ebda aċċess m’għandhomx 
jitħallew lura u li l-konsumaturi għandhom dejjem jitħallew jirċievu fatturi tal-karti;

Rimarki ġenerali

44. Jirrikonoxxi l-valur miżjud tal-132 proġett fi ħdan il-prijoritajiet strateġiċi CIP ICT PSP  
u jissottolinja l-importanza tar-riċerka u l-iżvilupp (R&D) u l-innovazzjoni fl-iżvilupp u t-
titjib ta’ servizzi transkonfinali; jitlob biex jiġi appoġġat aċċess ‘ħafif u mgħaġġel għall-
fondi R&D tal-UE għall-ICT kif ukoll żieda fl-allokazzjonijiet finanzjarji għal servizzi ta’ 
Gvern elettroniku u infrastruttura transkonfinali għall-2014-2020;

45. Jitlob lill-Kummissjoni tevalwa kull sena l-miri tal-Aġenda Diġitali, l-aktar dawk relatati 
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mal-Pjan ta’ Azzjoni tal-Gvern elettroniku, u tirrapporta lill-PE kull sena;

46. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Fl-2010, il-KE adottat l-Istrateġija “UE 2020” bil-mira li toħloq tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklussiv u biex ittejjeb it-tmexxija ekonomika.  Waħda mis-7 inizjattivi ewlenin 
tal-istrateġija ta’ tkabbir tal-Ewropa hija “Aġenda Diġitali għall-Ewropa”, strateġija biex 
jittieħed vantaġġ mill-potenzjal offrut mill-progress mgħaġġel tat-teknoloġiji diġitali.

Komponent importanti ħafna tal-Aġenda Diġitali huwa ddedikat għall-isfruttament tal-ICT 
biex tippromwovi Gvern elettroniku intelliġenti, sigur, sostenibbli u innovattiv.  Xi azzjonijiet 
relatati mal-Gvern elettroniku:  Jappoġġa servizzi transkonfinali bla xkiel ta’ Gvern 
elettroniku fis-suq uniku (84), Stati Membri (SM) biex jinħolqu servizzi ta’ Gvern elettroniku 
interoperabbli għal kollox (89), SM biex jiġi żgurat li Punti ta’ Kuntatt Waħdieni jaħdmu 
bħala ċentri ta’ Gvern elettroniku b’mod sħiħ (90) SM biex jintlaħaq qbil dwar lista komuni 
ta’ servizzi pubbliċi ewlenin transkonfinali (91), irawwem standards madwar l-UE, ittestjar ta’ 
interoperabilità u ċertifikazzjoni ta’ Saħħa-e (77), jipproponi rakkomandazzjoni biex jiġi 
definit set minimu komuni ta’ data tal-pazjenti (76), Deċiżjoni tal-Parlament u l-Kunsill fuq 
għarfien reċiproku ta’ ID elettronika (83), jimplimenta servizzi transkonfinali ta’ Ambjent 
elettroniku (86), ‘white paper’ dwar il-kapaċità ta’ interkonnessjoni tal-Akkwist-e fl-UE (87), 
jipproponi leġiżlazzjoni dwar interoperabilità tal-ICT (21), jipprovdi gwida dwar l-
istandardizzazzjoni tal-ICT u l-akkwist pubbliku (23).

It-Tabella ta’ Valutazzjoni 2011 tal-Aġenda Diġitali turi l-progress li ġej:  65% tal-
popolazzjoni tuża regolarment l-internet, il-kopertura ta’ netwerks fissi broadband laħqet il-
95.3% (il-kopertura rurali laħqet biss it-82.4% tal-popolazzjoni rurali), abbonamenti fuq l-10 
Mbps laħqu kważi t-30%, 28.7% tad-djar jista’ jkollhom aċċess għal veloċitajiet ta’ 30Mbps u 
fuqhom jekk iridu, 40% tal-popolazzjoni użat l-Internet biex tixtri l-affarijiet u s-servizzi, 
57% ta utenti tal-internet kienu involuti fil-Kummerċ elettroniku, il-proporzjon ta’ xerrejja 
onlajn transkonfinali laħaq it-8.8%, 28% tal-SME kienu involuti f’xiri onlajn u 12.9% f’bejgħ 
onlajn.  

Il-gvern elettroniku jittratta l-użu tal-għodda u s-sistemi magħmula possibbli minn teknoloġiji 
ta’ informazzjoni u komunikazzjoni (ICT) biex jiġu pprovduti servizzi pubbliċi mtejba liċ-
ċittadini u n-negozji. L-iżvilupp tal-Gvern elettroniku huwa kkunsidrat f’ħafna mill-Istati 
Membri bħala bbażat min-naħa fuq l-awtomazzjoni tal-uffiċċju, in-netwerk ta’ 
interkonnettività bejn amministrazzjonijiet pubbliċi u, min-naħa l-oħra, fuq l-iżvilupp tal-
kontenut u l-applikazzjonijiet diġitali t-tajba.

Fuq livell tal-UE, 20 servizz pubbliku bażiku qed jiġi ssorveljat mill-2001, 12 għaċ-ċittadini 
(taxxi fuq id-dħul, tiftix tax-xogħol, benefiċċji tas-sigurtà soċjali, dokumenti personali, 
reġistrazzjoni tal-karozzi, permessi tal-bini, dikjarazzjoni lill-pulizija, libreriji pubbliċi, 
ċertifikati tal-istat ċivili, bdil ta’ indirizz, saħħa elettronika) u 8 għan-negozji (kontribuzzjoni 
soċjali lill-impjegati, taxxa korporattiva, VAT, reġistrazzjoni ta’ kumpaniji, sottomissjonijiet 
ta’ data lill-uffiċċju tal-istatistika, dikjarazzjonijiet tad-dwana, permessi relatati mal-ambjent, 
Akkwisti elettroniċi). Il-progress f’li dawn is-servizzi jsiru onlajn huwa mkejjel bl-użu ta’ 
qafas b'4 stadji:   it-tpoġġija ta’ informazzjoni onlajn, l-interazzjoni f’direzzjoni waħda (tniżżil 
ta’ formoli), l-interazzjoni f’żewġ naħat (tniżżil ta’ formoli, mili ta’ formoli onlajn) u t-
tranżazzjonijiet onlajn sħaħ inkluż kunsinna u pagament.
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Il-Gvern elettroniku kien komponent ewlieni tal-Pjanijiet ta’ Azzjoni Ewropa elettronika, 
Ewropa elettronika +, Ewropa elettronika2005 u tal-qafas politiku “i2010 – Soċjetà ta’ 
Informazzjoni Ewropea għat-tkabbir u l-impjiegi”.

Skont id-9 Rapport dwar il-kejl tal-Istandards, id-disponibilità medja ta’ servizzi pubbliċi 
onlajn fl-UE laħqet it-82% fl-2010. L-aħjar li marru huma l-Awstrija, l-Irlanda, l-Italja, Malta, 
il-Portugall u l-Isvezja.  Ir-rapport juri li s-servizzi għan-negozji huma aktar avvanzati minn 
dawk għaċ-ċittadini.  

Suq diġitali kompetittiv għandu bżonn tnaqqis fil-burokrazija u s-servizzi pubbliċi meħtieġa 
biex tinbeda kumpanija għandhom ikunu disponibbli b’mod issimplifikat.  55% tas-servizzi 
meħtieġa biex tinbeda kumpanija huma pprovduti jew minn portal iddedikat jew 
awtomatikament fl-Awstrija, id-Danimarka, l-Estonja, l-Irlanda, l-Isvezja u r-Renju Unit.  
46% biss tas-servizzi bżonnjużi għall-persuni mingħajr impjieg fil-preżent qed jiġu mwassla 
permezz ta’ portal iddedikat lilhom. Rigward is-sofistikazzjoni onlajn ta’ 20 servizz bażiku, 
Malta, il-Portugall, l-Isvezja, l-Awstrija, is-Slovenja u l-Estonja jinsabu minn ta' quddiemnett.  

Skont l-aħħar data tal-Eurostat, fl-2010, 66% tal-intrapriżi żgħar, 85% tal-medji u 90% tal-
kbar, issottomettew formoli kompleti elettronikament lil awtoritajiet pubbliċi.  L-aktar forma 
ta’ interazzjoni frekwenti ta’ intrapriżi ma’ awtoritajiet pubbliċi fl-UE27 permezz tal-Internet 
kienet it-tniżżil elettroniku ta’ formoli (76%), segwit mill-ksib ta’ informazzjoni (74%) u s-
sottomissjoni ta’ formoli kompleti (69%).  Għall-UE27, aktar minn 70% tal-intrapriżi li 
ssottomettew formoli kompleti elettronikament użaw l-Internet għad-dikjarazzjonijiet tal-
VAT (76%) jew biex jiddikjaraw il-kontribuzzjoni soċjali tal-impjegati tagħhom (72%) lill-
awtoritajiet pubbliċi nazzjonali relevanti.  54% tal-intrapriżi użaw l-Internet għad-
dikjarazzjoni ta’ taxxa korporattiva u biss 31% użawh għad-dikjarazzjonijiet tad-dwana jew 
tas-sisa.

Fl-2010, muniċipalitajiet iżgħar urew disponibilità onlajn li tilħaq biss nofs dik tal-kbar.  L-
iIstati Membri għandhom b'mod partikolari jappoġġaw l-amministrazzjonijiet żgħar lokali li 
għandhom l-iktar kapaċità dgħajfa (strateġija, iffinanzjar u kapaċità) biex jipprovdu servizzi 
onlajn.

Instigaturi ewlenin

L-instigaturi ewlenin, b’mod partikolari IDM elettroniku, l-interoperabilità u standards 
miftuħin, huma l-aktar prekundizzjonijiet importanti għal Gvern elettroniku ta’ suċċess.  

Sistema effettiva ta’ Gvern elettroniku li tipprovdi interazzjoni miż-żewġ naħat u/jew 
awtomatizzata bejn l-amministrazzjoni u ċ-ċittadini u/jew in-negozji teħtieġ l-għarfien 
reċiproku u l-interoperabilità ta’ identifikazzjoni elettronika, l-awtentikazzjoni elettronika, 
iffirmar elettroniku u tal-Infrastruttura Ewlenija Privata (PKI).

Fuq livell tal-UE, l-interoperabilità tfisser li applikazzjoni ta’ Gvern elettroniku ta’ pajjiż 
partikolari għandha taċċetta kwalunkwe Firem-e mibgħuta minn kwalunkwe persuna naturali 
jew legali minn kwalunkwe pajjiż ieħor anke jekk il-firma tinħoloq bl-użu ta’ kredenzjali li 
ġejjin minn Fornituri tas-Servizz ta’ Ċertifikazzjoni (CSP) mhux nazzjonali.  Minħabba li 
ħafna applikazzjonijiet jiddependu biss fuq CSP akkreditati mill-korp nazzjonali ta' 
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akkreditazzjoni tagħhom stess, l-interoperabilità sħiħa tkun tfisser li jew il-korp ta' 
akkreditazzjoni tagħha stess irid ikun kapaċi jakkredita CSP mhux nazzjonali jew li ftehim 
multilaterali għandu jiġi stabbilit bejn Korpi ta’ Akkreditazzjoni minn pajjiżi varji.  

L-Istati Membri jużaw mudelli different għal applikazzjonijiet għall-Gvern elettroniku billi 
jużaw firem elettroniċi u ħafna mill-pajjiżi tal-UE adottaw Firem-e fl-applikazzjonijiet tal-
Gvern elettroniku tagħhom, mingħajr ma kkunsidraw Firem-e maħluqa minn kumpaniji u 
individwi f'pajjiżi oħra.  Qafas regolatorju, tekniku u organizzattiv huwa dejjem organizzat 
minn perspettiva strettament nazzjonali.  Ħafna applikazzjonijiet jistrieħu biss fuq CSP 
akkreditati mill-Awtorità tal-Akkreditazzjoni nazzjonali tagħhom stess.  Dan ifisser li dawk li 
mhumiex ċittadini għandhom jirreġistraw fiżikament fil-pajjiż fejn l-applikazzjoni tkun qed 
tintuża.  Huma biss ftit l-applikazzjonijiet ta’ Gvern elettroniku nazzjonali li huma miftuħa 
għal dawk li mhumiex ċittadini:  .  

L-ostaklu ewlieni għall-użu transkonfinali ta’ Firem-e jinsab fin-nuqqas ta’ fiduċja f’Firem-e
li joriġinaw minn stati oħra u fid-diffikultà li dawn il-firem jiġu validati.  Għal 
applikazzjonijiet simili, il-pajjiżi mhux bilfors għandhom bżonn l-istess tip ta’ Firma 
elettronika.  Huwa possibbli li applikazzjoni simili f’pajjiż minnhom tkun ibbażata biss fuq 
protezzjoni tal-utent bl-id/password  filwaqt li pajjiż ieħor ikun jeħtieġ Firma elettronika 
kwalifikata għall-istess tip ta’ tranżizzjoni.  Għalhekk, fid-deċiżjoni tal-livell ta’ sigurtà tal-
firem fl-applikazzjonijiet tal-Gvern elettroniku u l-Amministrazzjoni elettronika tagħhom, l-
Istati Membri għandhom jikkunsidraw l-interoperabilità transkonfinali.  

L-Istati Membri għandhom jirrevedu l-ħtiġijiet għall-qafas ta’ Firem-e tagħhom sabiex ineħħu 
l-ostakli għas-servizzi transkonfinali. Applikazzjonijiet ta’ Gvern elettroniku interoperabbli 
transkonfinalment għandhom jistrieħu fuq CSP li ma jimponux interkonnessjonijiet speċifiċi 
mhux standardizzati.  

Pass sinifikattiv lejn użu interoperabbli u transkonfinali ta’ firem elettroniċi (kwalifikati) sar 
bl-adozzjoni tad-Deċiżjoni 2009/767/EC biex jitwaqqfu ħtiġijiet tal-qafas tal-Komunità dwar 
Listi Fdati għal Fornituri tas-Servizz ta' Ċertifikazzjoni sorveljati/akkreditati, b'mod 
partikolari dawk li joħorġu Ċertifikati kwalifikati.

Il-KE ser tipproponi r-reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Firma elettronika sabiex tiżgura għarfien 
u interoperabilità transkonfinali ta’ sistemi ta’ Awtentikazzjoni elettronika siguri u Deċiżjoni 
biex tiżgura għarfien reċiproku ta’ Identifikazzjoni-e u Awtentikazzjoni-e madwar l-UE.

Gvern elettroniku interoperabbli pan-Ewropew għandu jisfrutta b’mod sħiħ approċċi tekniċi 
ġodda, bħas-'sħaba' ta’ servizzi pubbliċi u arkitettura orjentata lejn is-servizzi (SOA).  Is-SOA 
tiffaċilita l-interoperabilità transkonfinali ta’ sistemi ta' Gvern elettroniku permezz ta’ 
arkitettura modulari ħafna.  Billi tippermetti l-użu mill-ġdid ta’ servizzi u qsim ta’ 
informazzjoni u s-separazzjoni tas-servizzi mill-interkonnessjonijiet tagħhom, is-SOA 
tiffaċilita l-interoperabilità tal-Gvern elettroniku u l-involviment ta’ fornituri tas-servizz 
diversi.  Bħala eżempju, fil-Gvern elettroniku, is-sistemi tas-sigurtà għandhom ikunu 
indipendenti mill-applikazzjoni u skalabbli.  Il-Gvern elettroniku innovattiv għandu wkoll 
jaġġorna infrastruttura tal-Gvern elettroniku Ipv6-relevanti (portali, websajts, 
applikazzjonijiet, eċċ).  
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Servizzi ta’ Impatt Għoli

L-implimentazzjoni ta’ servizzi ta’ Gvern elettroniku ta’ impatt għoli tikkontribwixxi fl-
isfruttar tal-ICT għall-promozzjoni ta’ Gvern intelliġenti, sostenibbli u innovattiv.  Servizzi 
ta’ impatt għoli huma importanti għall-iffrankar fl-infiq, għall-interoperabilità u għall-kisba 
tas-Suq Uniku.

Jekk jiġi kkunsidrat li s-suq tal-akkwisti pubbliku jirrappreżenta 16% tal-PDG tal-UE, li l-
SME jirrappreżentaw 99% tal-intrapriżi tal-UE, attenzjoni speċjali għandha tingħata lill-
interoperabilità transkonfinali ta’ sistemi ta’ Akkwist elettroniku u lill-adozzjoni mill-massa 
tal-Fatturazzjoni elettronika. Għalkemm 70% tal-awtoritajiet pubbliċi bdew jaħdmu bl-
Akkwist elettroniku, l-adozzjoni ġenerali baxxa (5% tal-akkwist kollu) għad ma tippermettix 
benefiċċji akbar.   Jekk tkun disponibbli kompletament, u użata aktar, tista’ tipproduċi 
ffrankar ta’ spejjeż fuq akkwist pubbliku sa 30%.  Minkejja dan, 14 u 12 il-Stat Membru
jinsabu, rispettivament, diġà fil-fażi ta’ implimentazzjoni għall-fażi ta’ qabel l-għoti u għall-
fażi ta’ wara l-għoti.  

Għall-2007-2013, l-UE allokat permezz tal-Programm ta' Koeżjoni EUR 15.2 biljun għall-
informazzjoni u l-komunikazzjoni u permezz tal-Pjan ta' Rkupru Ekonomiku Ewropew 
EUR 1.02 biljun għal investimenti f'infrastruttura broadband biex tintlaħaq kopertura ta' 100% 
tal-UE sa tmiem l-2010, objettiv li ġie pospost għall-2013. Il-proposta ‘Faċilità li tgħaqqad 
lill-Ewropa’(CEF) tipprevedi kważi EUR 9.2 biljun biex tappoġġa l-investiment f’netwerks 
broadband veloċi jew veloċi ħafna u servizzi diġitali pan-Ewropej.   CEF ser tipprovdi 
għotjiet biex tinbena l-infrastruttura meħtieġa biex titwitta t-triq għal ID-e, Identifikazzjoni, 
Gvern, Akkwist, Saħħa Ewropea u Ġustizzja elettroniċi u servizzi relatati mad-dwana u ser 
isservi biex tiżgura l-interoperabilità u tilħaq l-ispejjeż biex titħaddem l-infrastruttura fuq 
livell Ewropew, u tgħaqqad l-infrastrutturi tal-Istati Membri.  

Iċ-ċittadini u n-negozji huma msaħħa minn servizzi ta’ Gvern elettroniku iddisinjati madwar 
il-bżonnijiet tal-utenti.  L-implimentazzjoni tas-servizzi ta’ Gvern elettroniku hija r-
responsabilità tal-Istati Membri. B'żieda mal-fond Ewropew li jikkontribwixxi għall-
interoperabilità madwar l-UE tas-servizzi ta’ Gvern elettroniku, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw ir-riżorsi finanzjarji, tekniċi u umani neċessarji għall-implimentazzjoni ta’ servizzi 
ta’ Gvern elettroniku ta’ impatt għoli.  L-Istati Membri huma nkoraġġuti jadottaw l-aħjar 
taħlita ta’ teknoloġiji ġodda, speċifikazzjonijiet miftuħa u arkitetturi innovattivi biex jitwasslu 
servizzi effiċjenti, effettivi, siguri u transkonfinalment interoperabbli ta’ Gvern elettroniku fuq 
kull livell.

L-UE u l-iżvilupp nazzjonali tal-Gvern elettroniku għandhom ikunu bbażati fuq 
kooperazzjoni bejn amministrazzjonijiet pubbliċi b’rispett sħiħ ta’ prinċipji sottostanti ta’ 
servizzi pubbliċi Ewropej:  Ir-rispett tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità, taċ-ċentralità fuq l-
utent, tar-rispett tal-privatezza u twassil b’ħafna mezzi, inklużjoni u aċċessibilità, sigurtà, 
multilingwiżmu, simplifikazzjoni amministrattiva, trasparenza, żamma ta’ informazzjoni, 
onestà, użu mill-ġdid, newtralità u adattabilità teknoloġika, effettività u effiċjenza.


