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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-isfruttar tal-potenzjal tal-Cloud Computing fl-Ewropa

(2013/2063(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Settembru 2012 bl-isem 
‘L-isfruttar tal-potenzjal tal-Cloud Computing fl-Ewropa’ (COM(2012)0529) u d-
dokument ta’ ħidma mehmuż,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Marzu 2010 bl-isem 
‘Ewropa 2020: strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv’ 
(COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Mejju 2010 bl-isem
‘Aġenda Diġitali għall-Ewropa’ (COM(2010)0245),

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu dwar aġenda diġitali ġdida għall-Ewropa: 
2015.ue,1

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru. 243/2012/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta’ Marzu 2012 li tistabbilixxi programm pluriennali tal-politika tal-ispettru tar-radju,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tal-25 ta’ Jannar 2012 għal Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-
ipproċessar tad-dejta personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-dejta (Regolament 
dwar il-Protezzjoni ta’ Dejta Ġenerali) (COM(2012)0011),

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Ottubru 2011 għal Regolament 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa 
(COM(2011)0665),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Marzu 2010 bl-isem 
‘Ewropa 2020: strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv’ 
(COM(2010)2020),

– 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-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-
Ġustizzja u l-Intern, il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-Kumitat għas-
Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A7-0000/2013), 

A. billi s-servizzi ta’ informatika remoti fil-forom varji, issa magħrufa b’mod komuni bħala 
‘cloud computing’, mhumiex ġodda;

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2010)0133.
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B. billi l-cloud computing xorta attira l-attenzjoni fis-snin riċenti minħabba l-iżvilupp ta’ 
mudelli ġodda u innovattivi tan-negozju fuq skala kbira, l-ispinta qawwija mill-bejjiegħa 
tal-cloud computing, iż-żieda fil-kapaċità tal-informatika, il-prezzijiet aktar baxxi u l-
komunikazzjoni ta’ prestazzjoni għolja, kif ukoll minħabba l-benefiċċji ekonomiċi u ta’ 
effiċjenza potenzjali li s-servizzi cloud joffru lil kull tip ta’ utent;

C. billi l-benefiċċji għall-bejjiegħ fir-rigward tas-servizzi cloud jikkonsistu pereżempju minn 
miżati tas-servizz, il-monetizzazzjoni tar-riżorsi informatiċi żejda u l-possibbiltà ta’ 
klijentela magħluqa u l-użu sekondarju tal-informazzjoni tal-utent, bħal pereżempju għar-
reklamar;

D. billi l-benefiċċji għall-utent fir-rigward tas-servizzi cloud jikkonsistu minn spejjeż 
potenzjalment aktar baxxi, il-konvenjenza, l-affidabbiltà u s-sigurtà;

E. billi l-cloud jinvolvi wkoll riskji għall-utenti; 

F. billi s-servizzi cloud jobbligaw lill-utenti jgħaddu l-informazzjoni lil fornituri terzi, dan 
iqajjem kwistjonijiet relatati mal-kontroll kontinwu u l-aċċess fuq l-informazzjoni tal-
utenti individwali u l-protezzjoni tal-informazzjoni mill-fornitur innifsu, mill-utenti l-oħra 
tal-istess servizz u l-partijiet l-oħra;

G. billi ż-żieda fl-użu tas-servizzi cloud ipprovduti minn numru limitat ta’ fornituri kbar 
ifisser li ammonti dejjem jikbru ta’ informazzjoni qed jinġabru f’idejn dawk il-fornituri, 
b’hekk jiġu mkabbra l-effiċjenzi tagħhom, iżda jiżdiedu wkoll ir-riskji ta’ telf katastrofiku 
ta’ informazzjoni u ta’ aċċess għall-informazzjoni minn partijiet terzi;

H. billi s-suq għas-servizzi cloud jidher mifruq bejn il-linji tal-konsumatur u dawk tan-
negozju;

I. billi għall-utenti kummerċjali, servizzi cloud standardizzati jistgħu, jekk jissodisfaw il-
ħtiġijiet partikolari tal-utent, ikunu mezz attraenti ta’ konverżjoni tal-ispiża kapitali għall-
ispiża operattiva u jippermettu d-disponibbiltà mgħaġġla ta’ ħażna addizzjonali u l-
kapaċità tal-ipproċessar;

J. billi għall-konsumaturi, il-fatt li l-fornituri ta’ sistemi operattivi għal tipi varji ta’ tagħmir 
tal-konsumatur, b’mod partikolari, qegħdin aktar iressqu l-konsumaturi – permezz tal-użu 
ta’ settings prestabbiliti, eċċ – lejn l-użu tas-servizzi cloud proprjetarji jfisser li dawn il-
fornituri qed joħolqu klientela magħluqa u jiġbru l-informazzjoni tal-utenti tagħhom;

K. billi l-użu ta’ servizzi cloud esterni fis-settur pubbliku għandu jiġi meqjus b’kawtela 
b’rabta ma’ riskji akbar fir-rigward tal-informazzjoni dwar iċ-ċittadini u mar-rendiment 
żgurat tal-funzjonijiet tas-servizz pubbliku;

L. billi, minn perspettiva ta’ sigurtà, l-introduzzjoni tas-servizzi cloud tfisser li r-
responsabbiltà għaż-żamma tas-sigurtà tal-informazzjoni li tappartjeni għal kull utent 
individwali tgħaddi mill-individwu għall-fornitur;

M. billi l-kisba tal-miri tal-Aġenda Diġitali tal-Ewropa, b’mod partikolari l-użu tal-broadband 
u l-aċċess għalih, is-servizzi pubbliċi transkonfinali u l-għanijiet tar-riċerka u l-
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innovazzjoni, huwa pass meħtieġ jekk l-UE trid tibbenefika bis-sħiħ mill-benefiċċji li l-
cloud computing għandu x’joffri;

1. Jilqa’ l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-isfruttar tal-potenzjal tal-cloud 
computing fl-Ewropa;

2. Jenfasizza li l-politiki li jippermettu l-infrastruttura tal-komunikazzjoni b’kapaċità għolja 
u sikura huma element kruċjali għas-servizzi kollha li jiddependu fuq il-
komunikazzjonijiet, inklużi s-servizzi cloud, u jiddispjaċih għat-tnaqqis propost mill-
Kunsill għall-baġit f’dak li għandu x’jaqsam il-finanzjament tal-broadband tal-Unjoni;

3. Jenfasizza li s-servizzi cloud għandhom joffru s-sigurtà u l-affidabbiltà proporzjonati maż-
żieda fir-riskji li jirriżultaw mill-konċentrazzjoni ta’ informazzjoni fil-pussess ta’ numru 
limitat ta’ fornituri;

4. Jenfasizza li l-liġi tal-Unjoni għandha tkun newtrali u, raġunijiet konvinċenti assenti ta’ 
interess pubbliku, m’għandhomx jiġu adattati biex jiffaċilitaw jew ifixklu l-mudell jew is-
servizz ta’ negozju legali;

Il-cloud bħala strument għat-tkabbir u l-impjiegi

5. Jenfasizza li, minħabba l-potenzjal ekonomiku tal-cloud biex iżid il-kompetittività globali 
tal-Ewropa, dan jista’ jsir strument b’saħħtu għat-tkabbir u l-impjiegi;

6. Jenfasizza li l-Unjoni tiffaċċja pressjonijiet multipli u simultanji fuq it-tkabbir tal-PGD fi 
żmien meta l-kamp ta’ applikazzjoni biex jiġi stimulat it-tkabbir mill-fondi pubbliċi huwa 
limitat b’livelli għolja ta’ dejn u ta’ defiċit, u jistieden lill-istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati 
Membri biex jimmobilizzaw kull lieva ta’ tkabbir possibbli; jinnota li l-cloud computing 
jista’ jevolvi fi żvilupp trasformattiv fis-setturi kollha tal-ekonomija, b’rilevanza speċjali 
f’oqsma bħall-kura tas-saħħa, l-enerġija, is-servizzi pubbliċi u l-edukazzjoni;

7. Jenfasizza li l-qgħad, inkluż il-qgħad fost iż-żgħażagħ u l-qgħad fit-tul, laħaq livelli għolja 
inaċċettabbli fl-Ewropa u x’aktarx jibqa’ għoli fil-futur qrib, u li hija meħtieġa azzjoni 
determinata u urġenti fil-livelli politiċi kollha; jinnota li l-ħiliet elettroniċi u l-azzjonijiet 
ta’ edukazzjoni diġitali fil-cloud computing jistgħu, konsegwentement, ikunu ta’ 
importanza straordinarja sabiex jiġi indirizzat l-qgħad li qiegħed jiżdied, speċjalment fost 
iż-żgħażagħ;

8. Jenfasizza li l-SMEs huma l-qalba tal-ekonomija tal-UE u li hemm bżonn ta’ aktar 
azzjonijiet sabiex tiġi promossa l-kompetittività globali tal-SMEs tal-UE u biex jiġi 
stabbilit l-aħjar ambjent possibbli għall-użu ta’ żviluppi teknoloġiċi ġodda promettenti, 
bħall-cloud computing, li jista’ jkollhom impatt qawwi fuq il-kompetittività tan-negozji 
tal-UE;

Is-suq tal-UE u l-cloud

9. Jenfasizza li s-suq intern għandu jibqa’ miftuħ għall-fornituri kollha li jikkonformaw mal-
liġi tal-Unjoni, minħabba li l-fluss ħieles globali tas-servizzi u l-informazzjoni jżid il-
kompetittività u l-opportunitajiet għall-industrija tal-Unjoni u l-benefiċċji taċ-ċittadini tal-
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Unjoni;

10. Jiddispjaċih dwar l-indikazzjonijiet ta’ aċċess governattiv massiv, pervażiv u 
indiskriminat għall-informazzjoni relatata mal-utenti tal-Unjoni maħżuna fi clouds ta’ 
pajjiżi terzi;

11. Jinsisti li, sabiex jingħeleb ir-riskju li l-informazzjoni tkun aċċessibbli b’mod dirett jew 
indirett minn gvernijiet barranin fejn tali aċċess mhuwiex permess taħt il-liġi tal-Unjoni, 
il-Kummissjoni għandha:

(i) tiżgura li l-utenti huma konxji ta’ dan ir-riskju, anke billi tappoġġja l-Aġenzija Ewropea 
dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) biex tiġi attivata l-pjattaforma 
ta’ informazzjoni ta’ interess pubbliku fid-Direttiva Servizz Universali, u

(ii) tisponsorizza riċerka dwar it-teknoloġiji, inkluż l-ikkodifikar, li tippermetti li l-utenti 
jassiguraw l-informazzjoni tagħhom b’mod faċli;

12. Japprova l-ambizzjoni tal-Kummissjoni biex tiżviluppa approċċ koerenti għas-servizzi 
cloud;

13. Jistieden lill-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-industrija tal-Unjoni u l-partijiet 
interessati l-oħrajn, biex tidentifika oqsma fejn approċċ speċifiku tal-Unjoni jista’ jkun 
partikolarment attraenti fuq livell globali;

14. Jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat suq tal-Unjoni kompetittiv u trasparenti sabiex l-
utenti kollha tal-Unjoni jiġu pprovduti b’servizzi sikuri, sostenibbli, aċċessibbli u 
affidabbli;

15. Jenfasizza li l-fornituri kollha tal-cloud li qed joperaw fl-Unjoni għandhom jikkompetu 
b’kundizzjonijiet ekwi, bl-istess regoli applikabbli għal kulħadd;

L-akkwist pubbliku u l-cloud

16. Jenfasizza li l-użu tas-servizzi cloud mis-settur pubbliku għandu l-potenzjal li jnaqqas l-
ispejjeż għall-amministrazzjonijiet pubbliċi u jipprovdi servizzi aktar effiċjenti għaċ-
ċittadini, filwaqt li l-effett ta’ lieva diġitali għas-setturi kollha tal-ekonomija jkun ta’ 
benefiċċju kbir;

17. Jinkoraġġixxi l-amministrazzjonijiet pubbliċi biex jikkunsidraw servizzi ta’ cloud 
mingħajr periklu, affidabbli u sikuri fl-akkwist tal-IT, filwaqt li jissottolinja r-
responsabbiltajiet partikolari tagħhom fir-rigward tal-protezzjoni tal-informazzjoni 
relatata maċ-ċittadini, l-aċċessibbiltà u l-kontinwità tas-servizz;

18. B’mod partikolari, jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra l-użu tas-servizzi cloud, fejn xieraq, 
sabiex tkun ta’ eżempju għal oħrajn;

19. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iħaffu l-ħidma tas-Sħubija Ewropea 
tal-Cloud;

L-istandards u l-cloud
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20. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu rwol ewlieni fl-iżvilupp u l-promulgazzjoni tal-istandards 
u l-ispeċifikazzjonijiet li jappoġġjaw cloud mingħajr periklu, affidabbli u sikur;

21. Jinsisti li l-istandards għandhom jippermettu l-portabbiltà faċli u sħiħa u grad għoli ta’ 
interoperabilità bejn is-servizzi cloud;

22. Jilqa’ l-immappjar ta’ standards li ġew fdati lill-Istitut Ewropew tal-Istandards tat-
Telekomunikazzjoni (ETSI), u jenfasizza l-importanza li jkun hemm kontinwità ta’ 
proċess miftuħ u trasparenti;

Il-konsumaturi u l-cloud

23. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-apparat tal-konsumatur m’għandux jagħmel użu 
mis-servizzi cloud b’mod awtomatiku;

24. Ifakkar lill-Kummissjoni bil-possibbiltà mhux użata, skont id-Direttiva 1999/5 (id-
Direttiva RTTE), biex titlob li tagħmir ikun jinkorpora salvagwardji li jipproteġu l-
informazzjoni tal-utenti;

25. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-konsumatur, meta jiġi mitlub li jaċċetta jew inkella 
jiġi offrut servizz ta’ cloud, l-ewwel jingħata l-informazzjoni meħtieġa biex jieħu 
deċiżjoni motivata;

26. Jenfasizza li l-informazzjoni mogħtija għandha tidentifika, fost affarijiet oħra, min hu l-
fornitur aħħari tas-servizz u kif is-servizz huwa ffinanzjat; jenfasizza, barra minn hekk, li 
jekk is-servizz huwa ffinanzjat billi tintuża l-informazzjoni tal-utenti għall-iskop ta’ 
reklamar jew biex jippermetti lill-oħrajn jagħmlu hekk, dan għandu jiġi żvelat lill-utent; 

27. Jenfasizza li l-informazzjoni għandha tkun f’format standardizzat, li jinftiehem faċilment 
u komparabbli;

28. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Fid-dinja kollha, il-kumpaniji qegħdin dejjem aktar jirrealizzaw il-qligħ tal-produttività li 
jistgħu jiksbu billi faċilment jaċċedu għall-applikazzjonijiet tan-negozju bl-aqwa prestazzjoni 
u/jew drastikament jagħtu spinta lir-riżorsi infrastrutturali tagħhom bi spejjeż affordabbli. 
F’dan ir-rigward, l-estimi tal-Kummissjoni Ewropea jikkalkulaw li sal-2014 id-dħul mill-
cloud jista’ jilħaq il-148.8 biljun u li 60 % tal-piżijiet tax-xogħol tas-servers kollha se jkunu 
virtwalizzati.

Il-prospetti ekonomiċi u kummerċjali tal-cloud huma tassew promettenti u konsegwentement 
hemm każ ta’ negozju għall-iżvilupp tiegħu, li f’termini prattiċi jfisser li bl-intervent tal-
Ewropa jew mingħajru, il-cloud computing se jkompli jiżviluppa b’xi mod jew ieħor. 

Fil-passat l-istituzzjonijiet tal-Unjoni ħadu passi mixtieqa iżda żgħar, bħal meta l-
Kummissjoni Ewropea ppubblikat il-Komunikazzjoni tal-2010 ‘Lejn l-interoperabbiltà għas-
servizzi pubbliċi Ewropej’ u r-rapport ENISA dwar il-kwistjonijiet ewlenin tas-sigurtà relatati 
mal-cloud. 

Konsegwentement il-preżentazzjoni tal-Istrateġija tal-Kummissjoni għall-cloud computing 
hija milqugħa. Madankollu, ma rridux ninsew li meta jiġi żviluppat qafas strateġiku ta’ 
azzjoni, u b’mod partikolari din l-istrateġija futura tal-cloud computing, għandna nippruvaw u 
nkunu kemm jista’ jkun orizzontali mingħajr ma nieħdu b’fatta ebda ċirkostanza li tista’ ma 
tidhirx li taffettwa b’mod dirett l-iżvilupp tagħha. 

Għaldaqstant, il-politiki tal-infrastruttura huma kruċjali: netwerks tal-komunikazzjoni 
b’saħħithom kemm fissi kif ukoll mobbli huma prerekwiżit sabiex jinħataf il-potenzjal sħiħ 
tal-cloud u konsegwentement ir-rapporteur jiddispjaċiha li l-komunikazzjoni Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa u b’mod aktar speċifiku r-regolament propost dwar il-Linji gwida 
għan-netwerks tat-Telekomunikazzjoni trans-Ewropej, li huma passi milqugħa li għandhom 
il-kapaċità li jsaħħu l-investiment tant meħtieġ fin-netwerks tal-broadband fl-Ewropa, mhux 
se jkunu kapaċi jirrendu b’mod adegwat jekk ma jiġux ipprovduti b’riżorsi finanzjarji xierqa.

Min-naħa l-oħra, minħabba n-natura kummerċjali qawwija tas-sistemi cloud, l-istrateġija 
futura għandha tindirizza għadd wiesa’ ta’ aspetti li jvarjaw minn kwistjonijiet teknoloġiċi 
relatati mal-iżvilupp, il-ġestjoni u l-modularità elastika tas-sistemi cloud, mingħajr ma wieħed 
jinsa l-flessibbiltà li kwalunkwe żvilupp tal-ICT jeħtieġ sabiex ma jfixkilx l-innovazzjoni 
meta jiġu indirizzati kwistjonijiet ta’ standardizzazzjoni, għal kwistjonijiet mhux tekniċi 
bħall-aspetti legali relatati mal-privatezza u s-sigurtà tad-dejta li jippreżentaw xkiel kbir lejn l-
adozzjoni wiesgħa tal-infrastrutturi cloud. 

Fir-rigward ta’dawn l-aħħar aspetti: il-qafas regolatorju tal-protezzjoni tad-dejta propost li 
issa qed jiġi diskuss fil-Parlament huwa milqugħ minħabba l-ħtieġa urġenti -hekk kif mitlub 
fir-rapport fuq l-inizjattiva tal-Parlament stess dwar Aġenda Diġitali għall-Ewropa- li r-reġim 
tal-1995 jiġi adottat għas-soċjetà diġitali. Madankollu huwa kruċjali li r-riżultat finali ma 
jfixkilx l-iżvilupp tas-servizzi cloud ġodda u tal-ogħla livell, u jippromwovu l-użu tagħhom. 
F’dan ir-rigward huwa importanti li l-qafas tal-protezzjoni tad-dejta jistabbilixxi 
delimitazzjoni ċara tar-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-kontrollur u l-proċessur-. Barra minn 
hekk, id-direttiva proposta riċentement dwar is-sigurtà tan-netwerk u l-informazzjoni hija 
wkoll milqugħa.
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Dawn huma aspetti kruċjali; ma rridux ninsew li l-Cloud, minħabba n-natura esternalizzata 
tagħha, iżżid element ieħor ta’ nuqqas ta’ sigurtà fil-perċezzjoni tagħna dwar –il-protezzjoni 
tas-sigurtà u tad-dejta. F’dan ir-rigward, il-Forum Ekonomiku Dinji nnota li 90 fil-mija tal-
fornituri u l-utenti tas-servizzi cloud jaħsbu li r-riskji għall-privatezza huma ta’ xkiel ‘serju 
ħafna’ għall-adozzjoni wiesgħa tal-cloud computing.

Barra minn hekk, l-Ewropa għandha tistimola r-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku fil-qasam tal-
cloud computing. L-isfond eċċellenti tal-Ewropa fl-aspetti tar-riċerka u l-iżvilupp ewlenin, 
bħal GRIDS u Arkitetturi Orjentati lejn Servizz, jista’ jagħti vantaġġ kompetittiv lill-UE. 
Konsegwentement, l-Orizzont 2020 għandu jieħu rwol ewlieni.

Fir-rigward tal-linji ta’ azzjoni konkreti tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni, dan li ġej jista’ 
jiġi enfasizzat:

1. Tinġieb l-Ordni fil-Konfużjoni tal-Istandards: 

Dan huwa aspett fundamentali. Fl-aħħar tal-ġurnata l-utenti għandhom ikunu jistgħu jbiddlu l-
fornitur tal-cloud tagħhom b’mod rapidu u sikur. Fi kliem ieħor: il-portabbiltà sħiħa, il-grad 
għoli ta’ interoperabilità u l-ispeċifikazzjonijiet miftuħa huma essenzjali. Għandu jkun hemm 
sforzi biex jiġi eliminat l-irbit tal-klijenti. Konsegwentement l-immappjar tal-istandards 
eżistenti fdati lill-ETSI huwa, f’dan l-istadju, bidu tajjeb. Iżda għandu jiġi ggarantit li l-
proċess ikun kemm jista’ jkun miftuħ u trasparenti. Barra minn hekk, ir-Rapporteur temmen li 
l-istandards tal-cloud huma minnhom infushom ta’ natura globali, u l-ebda reġjun tad-Dinja 
ma jista’ jimplimenta standards applikabbli fuq livell globali b’mod iżolat. L-Ewropa trid 
tiffoka biex timmassimizza l-opportunitajiet għall-SMEs u l-konsumaturi tagħha fis-suq 
globali. Hemm il-ħtieġa ta’ standards li għandhom il-kapaċità li jsiru standards dinjija.

Barra minn hekk, l-ENISA jista’ jkollha wkoll rwol importanti u r-Rapporteur taqbel li 
għandha tassisti fl-iżvilupp ta’ skemi ta’ ċertifikazzjoni volontarja fl-UE fir-rigward tal-cloud 
computing, biex tintlaħaq l-iskadenza stabbilita fil-Komunikazzjoni li tistabbilixxi lista ta’ 
skemi bħal dawn sal-2014.

2. Termini u Kundizzjonijiet Kuntrattwali Sikuri u Ġusti

Minkejja li l-Liġi Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ titratta kuntratti b’ ‘kontenut diġitali’ għall-
konsumaturi u d-ditti ż-żgħar, jista’ jkun meħtieġ strument biex jiġu trattati aspetti oħra, 
b’mod speċjali l-lok u t-trasferiment tad-dejta – għandha tingħata attenzjoni kbira l-
opinjonijiet tal-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29 -, u t-terminoloġija kuntrattwali komuni. 

Madankollu, il-prinċipju sottostanti f’din l-azzjoni ewlenija għandu jkun li l-cloud joffri 
servizzi differenti u mudelli ta’ negozju ‘Ma jistax jintuża l-istess kejl għal kollox’. 
Konsegwentement, meta jiġu stabbiliti ‘termini tal-kuntratt sikuri u ġusti’, huwa ċar li l-
kuntratti bejn in-negozji u l-konsumaturi huma ta’ natura sostanzjalment differenti minn dawk 
bejn in-negozji. Bl-istess mod, l-isfidi li amministrazzjonijiet pubbliċi jiffaċċjaw meta 
jħaddnu s-servizzi cloud ivarjaw bil-kbir minn dawk tal-konsumaturi regolari. Fi kliem ieħor, 
clouds differenti jirrispondu għal ħtiġijiet u sfidi differenti. Madankollu, il-liġi kuntrattwali 
għandha tkun f’qagħda li takkomoda l-aspetti kollha,
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3. Il-Promozzjoni tar-Rwol Ewlieni Komuni tas-Settur Pubbliku permezz ta’ Sħubija 
Ewropea tal-Cloud

Ir-Rapporteur temmen li s-settur pubbliku, inkluża l-Kummissjoni nnifisha, iridu jieħdu rwol 
ewlieni. Mhux biss minħabba l-qligħ tal-produttività li jista’ jinkiseb billi jkun hemm aċċess 
faċli għall-applikazzjonijiet li jagħtu l-aħjar rendiment u teknoloġiji bi spejjeż affordabbli, 
iżda għax barra minn hekk, iċ-ċittadini jkunu f’pożizzjoni li jibbenefikaw minn servizzi 
pubbliċi aktar effiċjenti u innovattivi. Bħala eżempju, il-prospetti fir-rigward tas-servizzi tas-
saħħa elettronika, l-edukazzjoni u t-trasport huma enormi. 

Is-sħubija tal-cloud hija għodda milqugħa, madankollu hemm bżonn li ningranaw aktar. 
Hemm ħtieġa urġenti għal grad għoli ta’ koordinazzjoni u biex jiġi evitat ir-riskju serju li fil-
futur qarib is-suq tas-settur pubbliku jkun aktar frammentat, bħal ma ġara bl-Identità 
elettronika, meta l-ebda koordinazzjoni reali ma seħħet meta l-Istati Membri bdew 
jiżviluppaw is-sistemi nazzjonali differenti tagħhom.

Ir-Rapporteur temmen li sabiex jitgawdew bis-sħiħ il-benefiċċji tat-teknoloġija cloud u jiġi 
massimizzat l-użu tar-riżorsi, is-settur pubbliku għandu jkun il-mutur minħabba d-daqs u l-
preżenza tiegħu fi kważi kull settur fl-Ewropa. Għandna ninsistu li l-amministrazzjonijiet 
pubbliċi jwettqu l-‘bidla diġitali’ tagħhom, u jibdew, b’mod proattiv, jikkoordinaw l-
inizjattivi tagħhom immedjatament.

Bl-istess mod, l-istituzzjonijiet Ewropej ukoll iridu mingħajr aktar dewmien jibdew jevalwaw 
il-possibbiltajiet u l-isfidi li t-teknoloġija cloud għandha x’toffrilhom. Minħabba l-ħafna 
mistoqsijiet kumplessi li jridu jiġu mwieġba (il-limitazzjonijiet strutturali baġitarji, il-
possibbiltà ta’ nuqqas tal-iżvilupp tas-suq, il-kjarifika tal-aspetti tas-sigurtà interna, eċċ), l-
Istituzzjonijiet għandhom jelaboraw strateġija għall-istituzzjonijiet Ewropej.

Il-cloud computing u s-Suq Uniku Diġitali

L-iżvilupp sħiħ tal-cloud computing għandu importanza strateġika fit-twettiq tas-suq uniku 
diġitali. F’dan is-sens, l-istrateġija cloud tolqot ħafna aspetti li jaffettwaw il-ħtieġa għal 
konverġenza akbar, u eventwalment, l-armonizzazzjoni, sabiex jiġu eliminati l-ostakoli kollha 
eżistenti pereżempju: it-tnedija tal-broadband, l-allokazzjoni tal-ispettru, il-protezzjoni tal-
konsumatur, l-IPR, il-protezzjoni tad-dejta, ir-regolamenti dwar prodotti speċifiċi, u t-
tranżazzjonijiet tal-pagamenti.

Konsegwentement, l-iżvilupp tal-Cloud fl-Ewropa għandu l-potenzjal straordinarju li 
jiżviluppa f’aċċeleratur qawwi għat-twettiq tas-suq uniku diġitali.


