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Mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 170(4) tar-Regoli ta' Proċedura) li tissostitwixxi l-

mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva A8-0006/2017 

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-Inizjattiva Ewropea dwar il-Cloud 

Computing 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Inizjattiva Cloud 

Ewropea – Il-bini ta' dejta kompetittiva u ekonomija tal-għarfien fl-Ewropa" 

(COM(2016)0178) u d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li 

jakkumpanjaha (SWD(2016)0106), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Strateġija għal Suq 

Uniku Diġitali għall-Ewropa" (COM(2015)0192) u d-dokument ta' ħidma tal-persunal 

tal-Kummissjoni li jakkumpanjaha (SWD(2015)0100), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Lulju 2014 bit-titolu "Lejn 

ekonomija ta' suċċess immexxija mid-dejta" (COM(2014)0442), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Ottubru 2012 bit-titolu 

"Industrija Ewropea Aktar B'saħħitha għat-Tkabbir u l-Irkupru Ekonomiku" 

(COM(2012)0582), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Settembru 2012 

intitolata "L-isfruttar tal-potenzjal tal-Cloud Computing fl-Ewropa" (COM(2012)0529), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Informatika ta' 

Prestazzjoni Għolja: post l-Ewropa f'Tellieqa Globali" (COM(2012)0045), 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-27 ta' Mejju 2016 dwar it-transizzjoni 

lejn sistema tax-Xjenza Miftuħa, 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tad-29 ta' Mejju 2015, dwar riċerka 

miftuħa, intensiva fid-data u organizzata f'netwerk bħala mutur għal innovazzjoni aktar 

veloċi u mifruxa, 
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– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew tat-23 u l-24 ta' 

Marzu 2000, f'Lisbona. 

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni (UE) 2015/2240 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

25 ta' Novembru 2015 li tistabbilixxi programm dwar soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà 

u oqfsa komuni għall-amministrazzjonijiet pubbliċi, in-negozji u ċ-ċittadini Ewropej 

(Programm ISA²) bħala mezz għall-modernizzazzjoni tas-settur pubbliku1, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2013/37/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

26 ta' Ġunju 2013 li temenda d-Direttiva 2003/98/KE dwar l-użu mill-ġdid tal-

informazzjoni tas-settur pubbliku2(Direttiva PSI), 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Marzu 2016 bit-titolu "Lejn ekonomija 

ta' suċċess immexxija mid-dejta"3, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Jannar 2016 bit-titolu "Lejn Att dwar 

is-Suq Uniku Diġitali"4, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2014 dwar "Ir-

riindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa biex jiġu promossi l-kompetittività u s-sostenibbiltà"5, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Diċembru 2013 dwar l-isfruttar tal-

potenzjal tal-cloud computing fl-Ewropa6, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew TEN/494 tas-

16 ta' Jannar 2013 dwar il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, 

lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni 

intitolata "L-isfruttar tal-potenzjal tal-Cloud Computing fl-Ewropa" (COM(2012)0529), 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 173, 179 u 180 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea (TFUE), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

A. billi l-objettivi tal-Kummissjoni jsegwu dawk tas-servizzi tal-intelligence tal-Istati 

Uniti7, li jippromwovu ftuħ massimu tad-data xjentifika globali biex iżommu t-tmexxija 

tagħhom; 

B. billi l-volum tax-xogħol magħmul u ppubblikat fl-Ewropa mix-xjenzati jaqbeż il-

kapaċità tal-esperti li jivvalidawhom, u b'hekk ma tkunx tista' ssir l-evalwazzjoni tan-

natura strateġika tiegħu; 

                                                 
1 ĠU L 318, 4.12.2015, p. 1. 
2 ĠU L 175, 27.6.2013, p. 1. 
3 Testi adottati, P8_TA(2016)0089. 
4 Testi adottati, P8_TA(2016)0009. 
5 Testi adottati, P7_TA(2014)0032. 
6 Testi adottati, P7_TA(2013)0535. 
7 Report of the National Commission for the review of the research and development programs of the United 

States Intelligence Community (Rapport tal-Kummissjoni Nazzjonali għar-reviżjoni tal-programmi ta' riċerka u 

żvilupp tal-Komunità ta' Intelliġenza tal-Istati Uniti) – FAS 2013 – DO – FASIC2013. 
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C. billi s-sistemi ta' reġistrazzjoni tal-awturi u tal-pubblikazzjonijiet xjentifiċi (sistemi 

ORCID1 u DOI2) jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istat ta' Delaware; 

D. billi n-netwerk GEANT diġà jintegra n-netwerks nazzjonali ta' riċerka iżda b'servizz tal-

cloud li fih jipparteċipa Amazon Web Services3; 

E. billi l-potenzi l-oħrajn għandhom aġenda diġitali b'aċċess limitat għad-data tagħhom; 

billi ċ-Ċina tobbliga lil kull operatur tal-cloud għal minimu ta' 50 % ta' kapital Ċiniż; 

F. billi l-informatika ta' prestazzjoni għolja (HPC) hija suq speċjalizzat, ta' madwar USD 

15-il biljun kull sena, kontra 350 biljun għas-semikondutturi u aktar minn 400 biljun 

għas-softwer; 

G. billi l-Kummissjoni ma kkonsultatx lill-uniku produttur Ewropew tal-mikroproċessuri - 

li hu l-ħames l-akbar produttur fid-dinja - u lanqas lill-akbar kumpanija Ewropea tal-

cloud, għall-kuntrarju tal-kompetituri mhux Ewropej; 

H. billi s-softwer b'sors miftuħ Linux jippermetti, apparti l-iffrankar ta' għexieren ta' 

biljuni, kontroll tas-settur diġitali Ewropew, iżda billi għall-Kummissjoni mhuwiex 

prijorità; 

I. billi l-Kummissjoni ssejjaħ "intrapriża Ewropea" lil kull intrapriża li jkollha sussidjarja 

Ewropea; billi din id-denominazzjoni żbaljata qed twassalha biex tappoġġa kumpaniji 

barranin li jagħmlu lobbying, filwaqt li tabbanduna l-kumpaniji Ewropej; 

Punti Ġenerali 

1. Jopponi l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata "Inizjattiva Cloud Ewropea - Il-

bini ta' dejta kompetittiva u ekonomija tal-għarfien fl-Ewropa"; 

2. Jiċħad u jixtieq jirrevedi r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu bbażati fuq analiżi 

ppreġudikata ta' data miftuħa u bil-massa, imnebbħa mill-interessi tal-potenzi mhux 

Ewropej; 

3. Iqis li intrapriża diġitali tista' titqies bħala Ewropea biss jekk l-uffiċċju prinċipali tagħha 

kif ukoll iċ-ċentri ewlenin tat-teħid ta' deċiżjonijiet, iċ-ċentri ta' riċerka u żvilupp u s-siti 

tal-manifattura tagħha jkunu fit-territorju Ewropew u jekk tkun ikkontrollata minn 

kapital Ewropew u tkun soġġetta għat-taxxa konsolidata fit-territorju Ewropew; 

4. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Kunsill orjentazzjoni mill-ġdid tal-politiki tal-Unjoni biex 

jikkonċentraw l-appoġġ fuq l-intrapriżi diġitali Ewropej b'valur miżjud għoli; 

Xjenza Miftuħa 

5. Ifakkar li d-dejta hija l-materja prima tal-ekonomija diġitali u li għandha rwol 

                                                 
1 Open Researcher and Contributor ID. 
2 Digital Object Identifier. 
3 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geant-and-amazon-web-services-are-breaking-down-

barriers-cloud-services-adoption 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geant-and-amazon-web-services-are-breaking-down-barriers-cloud-services-adoption
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geant-and-amazon-web-services-are-breaking-down-barriers-cloud-services-adoption
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fundamentali fil-katina tal-valur miżjud; jenfasizza li l-ħażna jew l-ipproċessar tagħha 

barra mill-Ewropa jfissru l-qerda tal-ekonomija diġitali Ewropea; jesiġi li l-ħażna, l-użu 

u l-valorizzazzjoni tad-dejta jsiru minn kumpaniji Ewropej fit-territorju tal-Unjoni; 

6. Jipproponi li l-governanza, li tippresjedi s-sistemi ORCID u DOI, tkun taħt 

ġurisdizzjoni Ewropea f'dak li għandu x'jaqsam max-xjenzati Ewropej u l-

produzzjonijiet tagħhom; 

7. Iwissi kontra r-riskju ta' valorizzazzjoni tar-riċerka barra mill-Unjoni, jekk ma jkunx 

hemm appoġġ għar-riċerka applikata u għall-kapital ta' riskju; 

Interoperabilità 

8. Jenfasizza li r-reżiljenza ta' sistema ta' informazzjoni tiddependi mis-sigurtà tas-sistemi 

nazzjonali u tal-interkonnessjonijiet bejn dawn is-sistemi u li, għalhekk, il-

frammentazzjoni tad-data tista' tiżgura r-reżiljenza tat-teknoloġija diġitali; 

9. Jitlob li l-Awtoritajiet ta' Sigurtà Nazzjonali (ANSSI, BSI, eċċ.) ikunu involuti bis-sħiħ 

fl-iżgurar tas-sigurtà tal-interkonnessjonijiet; 

Ftehim ta' sħubija pubblika-privata dwar l-Informatika ta' Prestazzjoni Għolja  

10. Jipproponi li s-somom previsti għall-ETP4HPC jiġu allokati mill-ġdid għall-iżvilupp 

tal-intrapriżi diġitali b'valur miżjud għoli; 

11. Jenfasizza li t-teknoloġiji quantum għandhom potenzjal attwali għall-kompjuters u l-

kodiċijiet ta' kriptaġġ; 

Il-kontroll u l-bini tas-settur tal-ħardwer u tas-softwer tal-IT 

12. Iqis li n-nuqqas ta' kontroll tas-settur diġitali Ewropew jipperikola l-libertajiet pubbliċi, 

ir-rispett għall-ħajja privata u l-impjieg attwali u tal-futur; 

13. Jitlob li ssir valutazzjoni tas-settur diġitali fl-Ewropa, tal-investimenti meħtieġa biex tiġi 

ffaċċjata l-kompetizzjoni barranija u l-ksib ta' kontroll ta' intrapriżi Ewropej; 

14. Jitlob lill-Istati Membri u lill-Unjoni jħeġġu u jiffinanzjaw l-iżvilupp ta' softwer b'sors 

miftuħ siguri abbażi ta' Linux, l-ewwel fi ħdan l-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-

iskejjel, u mbagħad fl-intrapriżi u għall-pubbliku inġenerali; 

15. Iqis li l-inkoraġġiment tas-sinerġija bejn il-fabbrikanti Ewropej tat-tagħmir, l-

iżviluppaturi tas-softwer u l-fornituri Ewropej tal-cloud computing huwa kruċjali; 

16. Jenfasizza l-importanza tas-sigurtà tal-forniment ta' materja prima sensittiva, bħall-

elementi terrestri rari, biex il-kostruzzjoni tal-komponenti elettroniċi tinżamm fl-

Ewropa; 

17. Iqis li huwa kruċjali li jsir investiment qawwi fis-settur tas-semikondutturi; 

18. Jipproponi l-ħolqien ta' katini Ewropej tal-immuntar tal-kompjuters, peress li r-
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robotizzazzjoni tippermetti l-kompetittività; 

19. Jitlob preferenza Ewropea għar-reċiproċità tal-iskambji; 

Għal governanza ġdida tad-dejta 

20. Jitlob li l-governanza globali tal-internet tkun tiddependi min-Nazzjonijiet Uniti; 

21. jafferma li huwa fundamentali li jiġu adottati standards ta' kriptaġġ għoljin għas-sigurtà 

ta' kull trasferiment tad-dejta, bl-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' kunsens espliċitu; 

22. Jitlob li ssir rivoluzzjoni Kopernikana fil-mudell ekonomiku diġitali: "kull dejta hija l-

proprjetà ta' min jipprovdiha" u l-użu tagħha jirrikjedi remunerazzjoni għal min 

jipprovdiha, bl-istabbiliment ta' rimedji kollettivi kontra kull kumpanija li tuża d-data 

mingħajr remunerazzjoni; 

23. Jipproponi lill-Istati Membri biex jadottaw sanzjonijiet dissważivi, minn erba' sa għaxar 

darbiet tal-fatturat, kontra l-kumpaniji li jużaw id-data b'mod illegali, u b'hekk l-Ewropa 

ssir il-port sigur għall-ħżin tad-data fid-dinja; 

° 

° ° 

24. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 

lill-Kummissjoni. 

Or. <Original>{FR}fr</Original> 

 

 


