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Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet ġodda tat-test huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. Il-
partijiet imħassra tat-test huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati. Is-sostituzzjoni tintwera billi jiġi indikat permezz tat-tipa korsiva u 
grassa t-test il-ġdid u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-
Programm ta' Politika tal-2030 "Il-Perkors għad-Deċennju Diġitali"
(COM(2021)0574 – C9-0359/2021 – 2021/0293(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2021)0574),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 173(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C9-0359/2021),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-Kumitat għall-Kultura u l-
Edukazzjoni,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 
(A9-0159/2022),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta 
tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

1 [ĠU C 0, 0.0.0000, p. 0.].
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Emenda 1

EMENDI TAL-PARLAMENT EWROPEW*

għall-proposta tal-Kummissjoni

---------------------------------------------------------

2021/0293 (COD)

Proposta għal

DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

li tistabbilixxi l-Programm ta' Politika tal-2030 "Il-Perkors għad-Deċennju Diġitali"

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari 

l-Artikolu 173(3) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew2, 

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni3, 

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja4,

Billi:

(1) Fil-Komunikazzjoni tagħha "Il-Kumpass Diġitali tal-2030: l-approċċ Ewropew għad-
Deċennju Diġitali" tad-9 ta' Marzu 20215 (il-"Komunikazzjoni dwar il-Kumpass 
Diġitali"), il-Kummissjoni stabbiliet il-viżjoni tagħha għall-2030 biex tagħti s-setgħa 
liċ-ċittadini u lin-negozji permezz tat-tranżizzjoni diġitali. L-approċċ tal-Unjoni għat-

* Emendi: it-test ġdid jew modifikat huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa; it-tħassir huwa indikat 
permezz tas-simbolu ▌.
2 ĠU C , , p. .
3 ĠU C , , p. .
4 Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew ta' ... .
5 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 

Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni "Il-Kumpass Diġitali tal-2030: l-approċċ Ewropew għad-Deċennju 
Diġitali" COM/2021/118 final/2.
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trasformazzjoni diġitali tal-ekonomija u tas-soċjetà jenħtieġ li jinkludi l-awtonomija 
strateġika miftuħa diġitali, it-tmexxija globali, l-aċċessibbiltà, l-inklużjoni, l-
ugwaljanza, is-sostenibbiltà, ir-reżiljenza, is-sigurtà, it-titjib tal-kwalità tal-ħajja, id-
disponibbiltà ta' servizzi u r-rispett tad-drittijiet u l-aspirazzjonijiet taċ-ċittadini u 
jenħtieġ li dan jikkontribwixxi għal ekonomija u soċjetà dinamiċi, effiċjenti fl-użu tar-
riżorsi u ġusti fl-Unjoni.

(2) Fid-dikjarazzjoni tiegħu tal-25 ta' Marzu 2021, il-Kunsill Ewropew ikkunsidra l-
Komunikazzjoni dwar il-Kumpass Diġitali bħala pass lejn it-tfassil tal-iżvilupp diġitali 
tal-Ewropa għad-deċennju li jmiss u kkonferma l-viżjoni stabbilita hemmhekk, inkluż 
l-idea ta' Programm ta' Politika bi struttura ta' governanza robusta u qafas biex tiġi 
ffaċilitata l-implimentazzjoni ta' proġetti multinazzjonali li huma meħtieġa għat-
tranżizzjoni diġitali tal-Ewropa f'oqsma kritiċi. Stieden ukoll lill-Kummissjoni biex 
twessa' s-sett ta' għodod ta' politika tal-Unjoni Ewropea għat-trasformazzjoni diġitali, 
kemm fil-livell tal-Unjoni Ewropea kif ukoll f'dak nazzjonali, u biex tuża l-istrumenti 
kollha disponibbli mill-politika industrijali, kummerċjali u tal-kompetizzjoni, il-ħiliet u 
l-edukazzjoni, il-politika dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni u l-istrumenti ta' finanzjament 
fit-tul biex tiffaċilita t-trasformazzjoni diġitali.

(2a) Il-Programm ta' Politika tal-2030 "Il-Perkors għad-Deċennju Diġitali" jenħtieġ li 
jikkontribwixxi biex jintlaħqu l-għanijiet tad-Dikjarazzjoni Ewropea dwar id-
Drittijiet u l-Prinċipji Diġitali għad-Deċennju Diġitali (Iffirmata XXXX), li tqiegħed 
lin-nies fiċ-ċentru tat-trasformazzjoni diġitali.

(3) Kif deskritt fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni li taġġorna l-istrateġija industrijali l-
ġdida tal-20206, l-Unjoni Ewropea jeħtieġ tidentifika sistemi ta' teknoloġiji kritiċi u 
setturi strateġiċi biex tindirizza dgħufijiet strateġiċi u dipendenzi ta' riskju għoli li 
jistgħu jwasslu għal nuqqas ta' provvista jew riskji marbuta maċ-ċibersigurtà, u biex 
trawwem tranżizzjoni diġitali. Dan jisħaq fuq l-importanza li l-Istati Membri jingħaqdu 
flimkien u jappoġġaw l-isforzi tal-industrija biex tindirizza dawn id-dipendenzi u biex 
tiżviluppa ħtiġijiet ta' kapaċità strateġika. Dan iwieġeb ukoll għall-analiżi fir-Rapport 
ta' Prospettiva Strateġika tal-20217. Fil-qafas tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza u 
t-tħejjija ta' pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza, il-Kummissjoni ħeġġet lill-
Istati Membri jikkoordinaw l-isforzi tagħhom favur Proġetti Multinazzjonali fil-qasam 
diġitali. Din l-esperjenza enfasizzat il-ħtieġa li l-Kummissjoni tappoġġa l-isforzi ta' 
koordinazzjoni mill-Istati Membri, u li l-Unjoni tiddisponi minn mekkaniżmi ta' 
implimentazzjoni li jiffaċilitaw l-investimenti konġunti, biex il-Proġetti Multinazzjonali 
jimmaterjalizzaw. Flimkien ma' inizjattivi oħrajn tal-Kummissjoni, bħall-Osservatorju 
għat-Teknoloġiji Kritiċi8, jenħtieġ li tiġi stabbilita struttura ta' governanza li timplimenta 
l-Komunikazzjoni dwar il-Kumpass Diġitali u jenħtieġ li din tgħin biex jiġu identifikati 
d-dipendenzi strateġiċi diġitali attwali u futuri possibbli tal-Unjoni u tikkontribwixxi 
għat-tisħiħ tal-awtonomija strateġika miftuħa diġitali tagħha.

6 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, "Aġġornament tal-Istrateġija Industrijali l-Ġdida tal-2020: Nibnu Suq 
Uniku aktar b'saħħtu għall-irkupru tal-Ewropa", 5.5.2021 COM(2021) 350 final.

7 COM(2021) 750 final tat-8.9.2021 – "Rapport ta' Prospettiva Strateġika tal-2021 - Il-kapaċità u l-libertà tal-
UE li taġixxi".

8 Pjan ta' Azzjoni għas-sinerġiji bejn l-industriji ċivili, tad-difiża u spazjali, 22.2.2021, COM(2021) 70 final, 
Azzjoni 4. 
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(4) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew9 enfasizzat li l-
Ewropa jenħtieġ li tisfrutta l-potenzjal tat-trasformazzjoni diġitali, li hi strument 
abilitanti ewlieni biex jintlaħqu l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku. Jenħtieġ li l-Unjoni 
tippromwovi u tinvesti fit-trasformazzjoni diġitali meħtieġa billi t-teknoloġiji diġitali 
huma strument abilitanti kritiku għall-kisba tal-għanijiet ta' sostenibbiltà tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew, tal-Ftehim ta' Pariġi u tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli 
f'ħafna setturi differenti. Teknoloġiji diġitali bħall-intelliġenza artifiċjali, il-5G, is-6G, 
il-blockchain, il-cloud u l-edge computing u l-internet tal-oġġetti jenħtieġ li jaċċelleraw 
u jimmassimizzaw l-impatt tal-politiki biex jittrattaw it-tibdil fil-klima u jħarsu l-
ambjent. Dan ifisser li t-teknoloġiji u l-elettronika diġitali jeħtiġilhom isiru sostenibbli 
tul iċ-ċiklu sħiħ ta' ħajjithom, inkluż il-prodotti, il-proċessi tal-produzzjoni, l-
infrastrutturi meħtieġa u l-immaniġġjar tal-iskart. Flimkien man-navigazzjoni u l-
lokalizzazzjoni bis-satellita, id-diġitalizzazzjoni tippreżenta wkoll opportunitajiet 
ġodda għall-monitoraġġ mill-bogħod tat-tniġġis tal-arja u tal-ilma, u għall-monitoraġġ 
u l-ottimizzazzjoni ta' kif jintużaw l-enerġija u r-riżorsi naturali. L-Ewropa teħtieġ settur 
diġitali li jpoġġi s-sostenibbiltà fil-qalba tiegħu, filwaqt li jiżgura li l-infrastrutturi u t-
teknoloġiji diġitali jsiru aktar sostenibbli, rinnovabbli u effiċjenti fl-użu tal-enerġija u 
tar-riżorsi b'mod verifikabbli, u jikkontribwixxu għal ekonomija u soċjetà sostenibbli, 
ċirkolari u newtrali għall-klima f'konformità mal-Patt Ekoloġiku Ewropew. It-
tranżizzjoni doppja ekoloġika u diġitali jenħtieġ li ma tissostitwix id-dipendenza mill-
fjuwils fossili b'dipendenza mill-materja prima kritika.

(4a) Il-politiki dwar l-infrastruttura diġitali u l-investimenti fiha jenħtieġ li jkollhom ukoll 
l-għan li jiżguraw konnettività inklużiva, b'aċċess disponibbli u affordabbli għall-
internet, sabiex jingħalaq id-distakk diġitali fl-Unjoni b'attenzjoni speċjali lid-distakk 
territorjali.

(5) Jenħtieġ li l-miżuri previsti fil-Komunikazzjoni dwar il-Kumpass Diġitali jiġu 
implimentati, biex jiġu intensifikati l-azzjonijiet definiti fl-istrateġija "Insawru l-Futur 
Diġitali tal-Ewropa", u filwaqt li jibnu fuq l-istrumenti eżistenti tal-Unjoni (bħall-
programmi ta' koeżjoni, l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku, ir-Regolament (UE) 2021/694 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill10, ir-Regolament (UE) 2021/695 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill11 u r-Regolament (UE) 2021/1153 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill12, ir-Regolament (UE) 2021/690 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill13 u r-
Regolament (UE) 2021/1153 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill14) u dwar il-fondi 

9 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni "Il-Patt Ekoloġiku Ewropew", 
11.12.2019, COM/2019/640 final.

10 Ir-Regolament (UE) 2021/694 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2021 li jistabbilixxi l-
Programm Ewropa Diġitali u li jħassar id-Deċiżjoni (UE) 2015/2240 (ĠU L 166, 11.5.2021, p. 1).

11 Ir-Regolament (UE) 2021/695 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' April 2021 li jistabbilixxi l-
Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni, li jistabbilixxi r-regoli tiegħu għall-
parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni, u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 1290/2013 u (UE) 
Nru 1291/2013 (ĠU L 170, 12.5.2021, p. 1).

12 Ir-Regolament (UE) 2021/523 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Marzu 2021 li jistabbilixxi l-
Programm InvestEU u li jemenda r-Regolament (UE) 2015/1017 (ĠU L 107, 26.3.2021, p. 30).

13 Ir-Regolament (UE) 2021/690 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-28 ta' April 2021 li 
jistabbilixxi programm għas-suq intern, għall-kompetittività tal-intrapriżi, inkluż l-intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju, għall-qasam tal-pjanti, l-annimali, l-ikel u l-għalf, u għall-istatistika Ewropea (Programm tas-Suq 
Uniku) u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 99/2013, (UE) Nru 1287/2013, (UE) Nru 254/2014 u (UE) 
Nru 652/2014 (ĠU L 153, 3.5.2021, p. 1).
14 Ir-Regolament (UE) 2021/1153 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Lulju 2021 li 
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allokati għat-tranżizzjoni diġitali tar-Regolament (UE) 2021/241 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill15. Għalhekk, permezz ta' din id-Deċiżjoni, jenħtieġ li jiġi 
stabbilit Programm ta' Politika "Il-Perkors għad-Deċennju Diġitali" biex tinkiseb, 
titħaffef u titfassal trasformazzjoni diġitali b'suċċess tal-ekonomija u s-soċjetà tal-
Unjoni. 

(5a) Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali jistabbilixxi d-dritt ta' aċċess għal servizzi 
essenzjali ta' kwalità tajba, inklużi l-komunikazzjonijiet diġitali kif ukoll id-dritt għal 
edukazzjoni, taħriġ u apprendiment tul il-ħajja inklużivi u ta' kwalità.

(6) Biex tiġi segwita t-trajettorja tal-Unjoni fir-rigward tal-pass tat-trasformazzjoni diġitali, 
jenħtieġ li jiġu stabbiliti miri diġitali. Jenħtieġ li dawn il-miri jkunu marbuta ma' oqsma 
konkreti, meta l-progress jenħtieġ li jsir b'mod kollettiv fl-Unjoni. Il-miri jsegwu l-erba' 
punti kardinali identifikati fil-Komunikazzjoni dwar il-Kumpass Diġitali, identifikati 
bħala l-oqsma essenzjali għat-trasformazzjoni diġitali tal-Unjoni: il-ħiliet diġitali, l-
infrastrutturi diġitali, id-diġitalizzazzjoni tan-negozji u d-diġitalizzazzjoni tas-servizzi 
pubbliċi.

(7) Il-ħiliet diġitali, bażiċi u avvanzati, huma essenzjali biex tissaħħaħ ir-reżiljenza 
kollettiva tas-soċjetà tal-Unjoni, biex tinbidel ix-xejra fl-eżodu ta' mħuħ u biex l-
Unjoni ssir aktar attraenti għal professjonisti b'livell għoli ta' ħiliet. Skont ir-rapport 
annwali tal-Kummissjoni tal-2020/2021 dwar l-SMEs Ewropej ta' Lulju 2021, il-
pandemija tal-COVID-19 aċċellerat b'mod pożittiv l-użu ta' soluzzjonijiet diġitali 
għall-operazzjonijiet ta' negozju, u żiedet id-disponibbiltà tas-servizzi tal-gvern 
elettroniku disponibbli għaċ-ċittadini u n-negozji. Madankollu, fl-Unjoni għadhom 
jippersistu nuqqasijiet kbar ħafna bejn l-għadd meħtieġ ta' professjonisti li kisbu 
ħiliet diġitali avvanzati u d-disponibbiltà tagħhom fis-suq tax-xogħol tal-Unjoni. L-
Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI) tal-Kummissjoni tal-2021 jgħid li 
anki qabel il-pandemija, in-negozji tal-Unjoni, b'mod partikolari l-intrapriżi żgħar u 
ta' daqs medju (SMEs), batew biex isibu professjonisti tal-ICT f'numri suffiċjenti. Iċ-
ċittadini b'setgħa u kapaċitajiet diġitali se jkunu jistgħu jieħdu vantaġġ mill-
opportunitajiet tad-Deċennju Diġitali. Biex dak l-għan jintlaħaq, jenħtieġ li ssir enfasi 
fuq l-edukazzjoni biex jiġi żgurat li l-għalliema u l-komunità tal-edukazzjoni b'mod 
ġenerali jkunu mħarrġa, mogħtija l-ħiliet u mgħammra b'mod adegwat biex jużaw it-
teknoloġija b'mod effettiv fil-metodi tat-tagħlim tagħhom u biex jgħallmu t-
teknoloġiji diġitali. Barra minn hekk, jenħtieġ li t-taħriġ u l-edukazzjoni diġitali 
jappoġġaw it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid kif ukoll it-tagħlim tul il-ħajja tal-
popolazzjoni attiva sabiex jiġi żgurat li jittieħed vantaġġ sħiħ mill-opportunitajiet tad-
diġitizzazzjoni tal-industrija u s-servizzi u, fl-istess ħin, jenħtieġ li l-istudenti jiġu 
mgħammra aħjar biex jidħlu fis-suq tax-xogħol fuq perjodu qasir u twil. Jenħtieġ li 
jittejjeb ukoll it-taħriġ diġitali mhux formali mogħti mill-impjegaturi fil-forma ta' 
apprendiment bil-prattika. L-edukazzjoni u t-taħriġ jipprovdu inċentivi konkreti fil-
karriera biex jiġu eliminati u evitati d-distakki bejn il-ġeneri.

(7a) Fattur abilitanti essenzjali biex jittieħed vantaġġ mill-benefiċċji tad-diġitalizzazzjoni, 
għal aktar żviluppi teknoloġiċi u għat-tmexxija diġitali tal-Ewropa huwa 
infrastruttura diġitali sostenibbli għall-konnettività, il-mikroelettronika u l-kapaċità 

jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE) 
Nru 283/2014 (ĠU L 249, 14.7.2021, p. 38).
15 Ir-Regolament (UE) 2021/241 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2021 li jistabbilixxi l-

Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (ĠU L 57, 18.2.2021, p. 17).
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li tiġi pproċessata l-big data. F'konformità mal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-
30 ta' Ġunju 2021 dwar Viżjoni fit-tul għaż-Żoni Rurali tal-UE – Lejn żoni rurali 
aktar b'saħħithom, konnessi, reżiljenti u prosperużi sal-2040, hija meħtieġa 
konnettività affidabbli, veloċi u sigura għal kulħadd u kullimkien fl-Unjoni, inkluż 
fiż-żoni rurali u remoti, bħall-gżejjer u r-reġjuni muntanjużi u skarsament popolati 
kif ukoll ir-reġjuni ultraperiferiċi. Il-ħtiġijiet tas-soċjetà għall-wisa' tal-banda tad-
download u tal-upload qed jiżdiedu b'mod kostanti. Sal-2030, jenħtieġ li n-networks 
b'veloċitajiet tal-gigabits ikunu disponibbli għal dawk li jeħtieġu jew jixtiequ din il-
kapaċità. L-unitajiet domestiċi u n-negozji kollha tal-Unjoni, b'mod partikolari l-
SMEs, jenħtieġ li jkunu jistgħu jużaw servizzi tal-gigabits li, fil-prattika, jistgħu jiġu 
pprovduti lill-utent minn diversi teknoloġiji sottostanti, bħall-WiFi bil-fibra, is-
satellita, il-5G, is-6G u l-ġenerazzjoni li jmiss, abbażi tal-effiċjenza tagħhom, u dan 
jenħtieġ li jinkludi wkoll l-aħħar segment sat-tagħmir tal-utent finali. Se jkunu 
meħtieġa kundizzjonijiet konverġenti għall-investimenti fl-infrastrutturi diġitali, 
b'mod partikolari biex jiġu żviluppati oqfsa adegwati sabiex l-atturi kollha tas-suq li 
jibbenefikaw mit-trasformazzjoni diġitali jassumu r-responsabbiltajiet soċjali 
tagħhom u jikkontribwixxu għal ambjent kompetittiv u li jiffunzjona għall-beni, is-
servizzi u l-infrastrutturi pubbliċi, għall-benefiċċju taċ-ċittadini kollha fl-Ewropa. 

(7b) Approċċ teknoloġikament newtrali fir-rigward tal-konnettività huwa prinċipju li 
jenħtieġ li jiggwida l-politiki diġitali tal-Unjoni u nazzjonali. Dan jenħtieġ li jkun 
mingħajr preġudizzju għall-fatt li l-Unjoni teħtieġ infrastruttura ta' konnettività 
diġitali tal-ogħla prestazzjoni, reżiljenza, sigurtà u sostenibbiltà biex tgawdi l-
prosperità. It-teknoloġiji kollha li jistgħu jikkontribwixxu għall-kisba tal-konnettività 
u l-miri ekoloġiċi, inklużi l-avvanzi attwali u futuri tal-fibra, il-WiFi, is-satellita, il-
5G u s-6G, jenħtieġ li jiġu ttrattati b'mod ugwali, filwaqt li jitqiesu kif xieraq il-
karatteristiċi oġġettivi speċifiċi tagħhom. 

(7c) Il-mikroproċessuri huma essenzjali għall-biċċa l-kbira tal-ktajjen tal-valur strateġiċi 
ewlenin u huma mistennija jkunu f'domanda saħansitra ogħla fil-futur, b'mod 
partikolari fl-oqsma l-aktar innovattivi. Edge nodes newtrali għall-klima u siguri 
ħafna li jiggarantixxu aċċess għal servizzi tad-data b'latenza baxxa kull fejn ikunu 
jinsabu n-negozji, u li jiggarantixxu wkoll kontribut sinifikanti għall-kisba ta' tnaqqis 
tal-konsum ta' enerġija, u l-kapaċità kwantistika huma mistennija wkoll ikunu fatturi 
abilitanti kritiċi.

(8) Lil hinn mill-fatturi abilitanti, it-teknoloġiji kollha msemmija hawn fuq u t-teknoloġiji 
tal-futur se jkunu fil-qalba ta' prodotti ġodda, proċessi ta' manifattura ġodda u mudelli 
kummerċjali ġodda bbażati fuq il-kondiviżjoni ġusta u sigura tad-data fl-ekonomija tad-
data, filwaqt li jiżguraw protezzjoni effettiva tal-privatezza u d-data personali. It-
trasformazzjoni tan-negozji se tkun tiddependi fuq il-kapaċità tagħhom li jadottaw 
teknoloġiji diġitali ġodda malajr u b'mod ġenerali, inkluż fl-ekosistemi industrijali u tas-
servizzi li bħalissa għadhom lura. Dik it-trasformazzjoni hija partikolarment 
importanti għall-SMEs, li għadhom jiffaċċjaw distakk sinifikanti fid-diġitalizzazzjoni 
meta mqabbla ma' impriżi akbar.

(8a) L-Istati Membri huma mħeġġa japplikaw il-prinċipju ta' darba biss fl-
amministrazzjoni pubblika tagħhom. F'dak il-kuntest, jenħtieġ li l-uffiċjali tal-
amministrazzjoni pubblika jieħdu azzjoni jekk ikollhom il-permess jerġgħu jużaw din 
id-data internament, f'konformità mar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data, sabiex 
ebda piż addizzjonali ma jaqa' fuq iċ-ċittadini jew in-negozji.
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(9) Il-ħajja demokratika u s-servizzi pubbliċi se jiddependu wkoll b'mod kruċjali fuq it-
teknoloġiji diġitali u, għalhekk, jenħtieġ li jkunu kompletament aċċessibbli għal kull 
ċittadin u negozju, bħala ambjent diġitali mill-aqwa li jipprovdi servizzi u għodod faċli 
biex jintużaw, effiċjenti u personalizzati bi standards għoljin ta' sigurtà u privatezza. 
Madankollu, l-aċċessibbiltà offline tas-servizzi jenħtieġ li tinżamm waqt it-
tranżizzjoni lejn għodod diġitali.

(9a) Jenħtieġ li t-teknoloġiji diġitali jikkontribwixxu biex jinkisbu eżiti soċjetali usa' li ma 
jkunux limitati għall-isfera diġitali, iżda jkollhom effetti pożittivi fuq il-ħajja ta' 
kuljum u l-benesseri taċ-ċittadini. Biex tirnexxi, it-tranżizzjoni diġitali jenħtieġ li 
timxi id f'id mat-titjib fir-rigward tad-demokrazija, il-governanza tajba, l-inklużjoni 
soċjali u servizzi pubbliċi aktar effiċjenti.

(10) Jenħtieġ li l-Kummissjoni teżamina mill-ġdid dawn il-miri diġitali sa Ġunju 2026 biex 
tivvaluta jekk għadhomx jilħqu l-livell għoli ta' ambizzjoni tat-trasformazzjoni diġitali 
u taġġornahom jew tintroduċi miri diġitali addizzjonali, jekk ikun meħtieġ.

(10a) Meta jintużaw fondi pubbliċi, huwa kruċjali li jinkiseb il-valur massimu għas-soċjetà 
u n-negozji. Għalhekk, kull meta possibbli, il-finanzjament jenħtieġ li jkun 
kontinġenti fuq il-fatt li l-outputs tal-proġetti ffinanzjati ma jkunux soġġetti għal xi 
restrizzjoni.

(11) Progress armonjuż, inklużiv u kostanti lejn it-trasformazzjoni diġitali u lejn l-ilħuq tal-
miri diġitali fl-Unjoni jirrikjedi forma ta' governanza komprensiva, robusta, affidabbli, 
flessibbli u trasparenti, ibbażata fuq kooperazzjoni u koordinazzjoni mill-qrib bejn l-
istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-Unjoni, u l-Istati Membri. Mekkaniżmu xieraq 
jenħtieġ li jiżgura l-koordinazzjoni tal-konverġenza, it-trasferiment tal-aħjar prattiki u 
l-konsistenza u l-effettività tal-politiki u tal-miżuri fil-livell tal-Unjoni u f'dak nazzjonali 
u jenħtieġ li jħeġġeġ ukoll l-attivazzjoni ta' sinerġiji xierqa bejn il-fondi tal-Unjoni u 
dawk nazzjonali, kif ukoll bejn l-inizjattivi u l-programmi differenti tal-Unjoni. Għal 
dak l-għan, jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżviluppa linji gwida ċari, sempliċi u prattiċi 
biex tagħmel l-aħjar użu mill-aktar tipi xierqa ta' sinerġiji. Meta jiġi kkunsidrat dan 
kollu, huwa neċessarju li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet dwar mekkaniżmu ta' 
monitoraġġ u kooperazzjoni li jimplimenta l-Komunikazzjoni dwar il-Kumpass 
Diġitali.

(12) Jenħtieġ li dan il-mekkaniżmu jinkludi sistema ta' monitoraġġ imtejba biex jiġu 
identifikati l-lakuni fil-kapaċitajiet diġitali strateġiċi tal-Unjoni. Jenħtieġ li dan jinkludi 
wkoll mekkaniżmu ta' rapportar, fost l-oħrajn, dwar il-progress lejn il-viżjoni għall-2030 
u l-miri diġitali korrispondenti, kif ukoll dwar l-istat aktar ġenerali tal-konformità mal-
objettivi stabbiliti f'din id-Deċiżjoni. Jenħtieġ li dan jistabbilixxi qafas kooperattiv bejn 
il-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jiġu identifikati soluzzjonijiet li jindirizzaw id-
dgħufijiet u jiġu proposti azzjonijiet immirati għal rimedji effettivi. 

(13) Jenħtieġ li d-DESI16 jsir parti mir-rapport dwar l-istat tad-Deċennju Diġitali u jenħtieġ 
li jintuża għall-monitoraġġ tal-progress lejn il-miri diġitali. Jenħtieġ li dan il-monitoraġġ 
ikun jinkludi analiżi tal-indikaturi li jkejlu l-progress fil-livell tal-Istati Membri, il-
politiki u l-inizjattivi nazzjonali mmirati biex jilħqu l-objettivi ta' din id-Deċiżjoni u l-

16 Id-DESI hu sett annwali ta' indikaturi tal-analiżi u tal-kejl, li ilhom mill-2014 jintużaw biex jimmonitorjaw 
il-progress ġenerali tal-Ewropa u biex jivvalutaw b'mod komparattiv il-progress tal-Istati Membri 
individwali fil-qasam diġitali, filwaqt li jikkontribwixxu għall-proċess tas-Semestru Ewropew u għar-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż.
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miri kif ukoll l-analiżijiet orizzontali u tematiċi li jsegwu t-trasformazzjoni diġitali tal-
ekonomiji Ewropej u klassifikazzjoni tal-progress tal-Istati Membri fihom. B'mod 
partikolari, id-dimensjonijiet u l-indikaturi tad-DESI jenħtieġ li jkunu allinjati mal-miri 
diġitali stabbiliti f'din id-Deċiżjoni. Għal kull mira diġitali, l-indikaturi ewlenin tal-
prestazzjoni ("KPIs") jenħtieġ li jiġu stabbiliti fl-atti delegati li għandhom jiġu adottati 
mill-Kummissjoni. Jenħtieġ li l-KPIs jiġu aġġornati kull meta jkun meħtieġ għal 
monitoraġġ effettiv kontinwu u biex jitqiesu l-iżviluppi teknoloġiċi. Il-mekkaniżmu 
għall-ġbir tad-data fi ħdan l-Istati Membri jenħtieġ li jissaħħaħ biex jippreżenta s-
sitwazzjoni attwali dwar il-progress lejn il-miri diġitali, kif ukoll informazzjoni dwar il-
politiki, il-programmi u l-inizjattivi rilevanti fil-livell nazzjonali, u, meta applikabbli, 
jenħtieġ li jinkludi data diżaggregata skont il-ġeneri. Abbażi tar-rieżamijiet u meta 
meħtieġ, jenħtieġ li l-Kummissjoni tħejji pjan direzzjonali fil-livell tal-Unjoni 
b'konsultazzjoni mal-Istati Membri biex jiġu stabbiliti l-ħtiġijiet futuri tal-ġbir tad-data. 
Meta tiġi biex tiddefinixxi d-DESI, jenħtieġ li l-Kummissjoni tibbaża l-aktar fuq l-
istatistika uffiċjali miġbura fi stħarriġiet differenti tal-Unjoni dwar is-soċjetà tal-
informazzjoni17. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tuża studji speċifiċi biex tiġbor data għal 
dawk l-indikaturi rilevanti li ma jitkejlux fl-istħarriġiet tal-Unjoni jew li jinġabru 
permezz ta' eżerċizzji oħra ta' rappurtar, bħall-istrateġija tal-Kummissjoni rigward l-
att dwar in-negozji ż-żgħar, inkluż ir-rieżami annwali tal-prestazzjoni tal-SMEs.

(13a) Mill-2019, id-DESI inkorpora t-Tabella ta' Valutazzjoni dwar in-Nisa fid-Dinja 
Diġitali, li tivvaluta l-prestazzjoni tal-Istati Membri fl-oqsma tal-użu tal-internet, il-
ħiliet tal-utenti tal-internet kif ukoll il-ħiliet speċjalizzati u l-impjiegi, abbażi ta' 12-
il indikatur. L-inklużjoni tat-Tabella ta' Valutazzjoni dwar in-Nisa fid-Dinja Diġitali 
fir-rapport dwar "L-Istat tad-Deċennju Diġitali" jenħtieġ li tippermetti l-monitoraġġ 
tad-distakk diġitali bejn il-ġeneri.

(14) Biex il-koleġiżlaturi jinżammu infurmati dwar il-progress tat-trasformazzjoni diġitali fl-
Unjoni, jenħtieġ li l-Kummissjoni tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
rapport annwali dwar "L-Istat tad-Deċennju Diġitali", li jkun fih ħarsa ġenerali u analiżi 
tat-trasformazzjoni diġitali tal-Unjoni u evalwazzjoni tal-progress li jkun sar fir-rigward 
tal-objettivi tad-Deċennju Diġitali u l-miri diġitali għall-perjodu lejn l-2030. Ir-rapport 
dwar "L-Istat tad-Deċennju Diġitali" u, b'mod partikolari d-DESI, jenħtieġ li 
jikkontribwixxu għas-Semestru Ewropew, inkluż aspetti relatati mal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza, filwaqt li r-rakkomandazzjonijiet maħruġa permezz tar-rapport 
"L-Istat tad-Deċennju Diġitali" jenħtieġ li jikkomplementaw ir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż. 

(15) B'mod partikolari, jenħtieġ li l-Kummissjoni tirrapporta dwar kemm l-objettivi ta' din 
id-Deċiżjoni ġew tradotti b'mod effettiv fl-ippjanar u fl-iżvilupp tal-proġetti, kif ukoll 
dwar il-progress lejn il-miri diġitali, filwaqt li tagħti dettalji dwar il-grad ta' progress tal-
Unjoni b'rabta mat-trajettorji proġettati għal kull mira, il-valutazzjoni tal-isforzi 
meħtieġa biex tintlaħaq kull mira, inklużi l-lakuni fl-investiment fil-kapaċitajiet diġitali 
u fl-innovazzjoni kif ukoll fis-sensibilizzazzjoni dwar l-azzjonijiet meħtieġa biex 
tiżdied l-awtonomija strateġika miftuħa diġitali. Jenħtieġ li r-rapport jinkludi wkoll 

17 Ir-Regolament (KE) Nru 1006/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 li 
jemenda r-Regolament (KE) Nru 808/2004 dwar l-istatistiċi tal-Komunità dwar is-soċjetà tal-informazzjoni 
(ĠU L 286, 31.10.2009, p. 31–35). 
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valutazzjoni tal-implimentazzjoni tal-proposti regolatorji rilevanti, kif ukoll tal-
azzjonijiet imwettqa fil-livell tal-Unjoni u tal-Istati Membri. 

(16) Abbażi ta' din l-analiżi, ir-rapport ikun jinkludi politiki, miżuri u azzjonijiet 
rakkomandati speċifiċi. Meta tirrakkomanda politiki, miżuri jew azzjonijiet fir-rapport, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tqis l-aktar data riċenti disponibbli, l-impenji konġunti 
meħuda, il-politiki u l-miżuri definiti mill-Istati Membri, kif ukoll il-progress rigward l-
azzjonijiet rakkomandati identifikati f'rapporti preċedenti u indirizzati matul il-
kooperazzjoni annwali. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni tqis id-differenzi 
fil-potenzjal tal-Istati Membri individwali li jikkontribwixxu għall-miri diġitali, kif 
ukoll il-politiki, il-miżuri u l-azzjonijiet diġà fis-seħħ u meqjusa bħala xierqa biex 
jintlaħqu l-miri, anki jekk l-effetti tagħhom ikunu għadhom ma mmaterjalizzawx. 

(17) Ir-rapport annwali dwar "L-Istat tad-Deċennju Diġitali" jenħtieġ li jippreżenta l-
implimentazzjoni tal-prinċipji diġitali kif approvati fid-Dikjarazzjoni Ewropea dwar id-
Drittijiet u l-Prinċipji Diġitali għad-Deċennju Diġitali. 

(18) Bil-ħsieb li jiġi żgurat li jintlaħqu l-objettivi tad-Deċennju Diġitali u l-miri diġitali, kif 
stabbiliti f'din id-Deċiżjoni, u li l-Istati Membri kollha jikkontribwixxu b'mod effettiv 
għal dak l-għan, it-tfassil u l-implimentazzjoni tal-mekkaniżmu ta' monitoraġġ u 
kooperazzjoni jenħtieġ li jiżguraw l-iskambji ta' informazzjoni u tal-aħjar prattiki 
permezz ta' djalogu kostruttiv u inklużiv bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni u 
skambji f'waqthom ta' informazzjoni mal-Parlament Ewropew. 

(19) Jenħtieġ li l-Kummissjoni, flimkien mal-Istati Membri, tiżviluppa trajettorji proġettati 
għall-Unjoni biex tilħaq il-miri diġitali kif stabbiliti f'din id-Deċiżjoni. Imbagħad, dawn 
it-trajettorji proġettati jenħtieġ li jiġu tradotti mill-Istati Membri fi trajettorji nazzjonali, 
filwaqt li jieħdu kont dovut tad-dimensjoni subnazzjonali, fejn xieraq. Il-potenzjal 
differenti u l-punti ta' tluq differenti tal-Istati Membri li jikkontribwixxu għall-miri 
diġitali jenħtieġ li jitqiesu u jiġu riflessi fit-trajettorji nazzjonali. Jenħtieġ li dawn it-
trajettorji jgħinu fil-valutazzjoni tal-progress maż-żmien fil-livell tal-Unjoni u f'dak 
nazzjonali, rispettivament. 

(20) Biex jiġi żgurat li l-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri tkun effiċjenti 
u effettiva, jenħtieġ li l-Istati Membri jippreżentaw lill-Kummissjoni pjanijiet 
direzzjonali strateġiċi nazzjonali tad-Deċennju Diġitali li jkopru l-perjodu sal-2030 
("pjanijiet direzzjonali strateġiċi nazzjonali tad-Deċennju Diġitali") li jipproponu, meta 
possibbli, trajettorji nazzjonali li jistgħu jitkejlu fil-livell nazzjonali, li jiddeskrivu l-
istrumenti kollha adottati, ippjanati jew implimentati bil-ħsieb li jikkontribwixxu għall-
ilħuq fil-livell tal-Unjoni tal-objettivi ta' din id-Deċiżjoni u tal-miri diġitali. Dawn il-
pjanijiet direzzjonali strateġiċi nazzjonali tad-Deċennju Diġitali jenħtieġ li jiġu 
abbozzati wara li jiġu kkonsultati l-partijiet ikkonċernati bħall-organizzazzjonijiet 
kummerċjali, inklużi r-rappreżentanti tal-SMEs, is-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili, 
inklużi l-persuni akbar fl-età u ż-żgħażagħ, kif ukoll ir-rappreżentanti lokali u 
reġjonali u jenħtieġ li jkunu għodda kruċjali għall-koordinazzjoni tal-politiki tal-Istati 
Membri u għall-iżgurar tal-prevedibbiltà għas-suq. Jenħtieġ li l-Istati Membri jqisu l-
inizjattivi settorjali rilevanti, kemm fil-livell tal-Unjoni kif ukoll f'dak nazzjonali, u 
jiżguraw il-konsistenza mal-inizjattivi rilevanti fil-livell reġjonali. Matul iċ-ċiklu 
annwali ta' kooperazzjoni, l-Istati Membri jistgħu jipproponu aġġustamenti għall-
pjanijiet direzzjonali strateġiċi nazzjonali tagħhom tad-Deċennju Diġitali biex iqisu l-
evoluzzjoni tat-tranżizzjoni diġitali fil-livell tal-Unjoni u f'dak nazzjonali u biex 
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jirrispondu, b'mod partikolari, għall-politiki, il-miżuri u l-azzjonijiet rakkomandati mill-
Kummissjoni. 

(21) Id-disponibbiltà f'waqtha tal-ispettru tar-radju u l-aċċess għalih huma kruċjali biex 
jintlaħqu l-miri tal-konnettività tal-"Perkors għad-Deċennju Diġitali". F'dan il-kuntest, 
l-Istati Membri u l-utenti tal-ispettru jeħtieġu prevedibbiltà u ċertezza li tiżgura aċċess 
suffiċjenti maż-żmien biex jiġu żgurati r-redditi fuq l-investiment, kif ukoll, meta l-
kontinwità tas-servizzi tirrikjediha, u fl-istess ħin, il-flessibbiltà (abbażi tal-ħtiġijiet li 
qed jevolvu) għall-ippjanar tal-istadji importanti għad-disponibbiltà tal-ispettru. B'mod 
partikolari taħt il-proċess ta' trasformazzjoni diġitali u ekoloġika li qed jevolvi malajr, 
l-informazzjoni bikrija dwar id-disponibbiltà u l-kontribut futuri tal-ispettru dwar l-
iffissar ta' kwalunkwe stadju importanti minn partijiet ikkonċernati ewlenin (bħall-
awtoritajiet pubbliċi, l-operaturi pubbliċi u privati u l-utenti) iżżid iċ-ċertezza legali u 
l-prevedibbiltà tal-investiment.

(22) Billi l-ispettru hu essenzjali biex jintlaħqu l-miri diġitali u, b'mod partikolari, 
infrastruttura diġitali sigura, effiċjenti u sostenibbli li tippermetti lill-utenti 
jibbenefikaw mill-konnettività, jenħtieġ li l-Istati Membri jirrapportaw ukoll dwar il-
politiki u l-miżuri adottati u futuri tagħhom rigward id-disponibbiltà u l-possibbiltà li 
jintuża l-ispettru tar-radju għall-utenti eżistenti u għall-investituri u l-operaturi 
prospettivi. Mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li l-Kummissjoni tipproponi 
orjentazzjonijiet jew mekkaniżmi strateġiċi ġodda tal-politika dwar l-ispettru skont l-
Artikolu 4(4) tad-Direttiva (UE) 2018/1972 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill18, 
tista' tingħata gwida xierqa mill-Kummissjoni f'dak ir-rigward biex jintlaħqu l-objettivi 
ġenerali u l-miri diġitali stabbiliti f'din id-Deċiżjoni.

(23) Id-djalogu kooperattiv bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jibda bil-
valutazzjoni tal-pjanijiet direzzjonali strateġiċi nazzjonali tagħhom tad-Deċennju 
Diġitali u jenħtieġ li jkun ibbażat fuq id-data pprovduta u l-valutazzjoni magħmula fir-
rapport tal-istat tad-Deċennju Diġitali, kif ukoll fuq ir-rispons li taw il-partijiet 
ikkonċernati rilevanti, bħall-organizzazzjonijiet kummerċjali, inklużi r-rappreżentanti 
tal-SMEs, is-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili, kif ukoll ir-rappreżentanti lokali u 
reġjonali. 

(24) Jenħtieġ li l-kooperazzjoni sussegwentement tkun strutturata fi ħdan ċiklu annwali. L-
għażla taż-żmien tal-kooperazzjoni annwali jenħtieġ li tqis il-ħtieġa li jiġu riflessi r-
riżultati tal-kooperazzjoni sa issa, kif ukoll il-miżuri, l-azzjoni u l-aġġustamenti għall-
pjanijiet direzzjonali strateġiċi nazzjonali tad-Deċennju Diġitali proposti fir-rapport tas-
sena ta' wara.

(25) Biex isir progress lejn l-ilħuq tal-miri f'allinjament mat-trajettorji proġettati, l-Istati 
Membri li huma kkunsidrati fir-rapport bħala li għamlu progress insuffiċjenti f'qasam 
partikolari, jenħtieġ li jipproponu miżuri u azzjonijiet ta' aġġustament li għandhom il-
ħsieb li jieħdu biex irawmu l-progress f'dak il-qasam kritiku. Barra minn hekk, jenħtieġ 
li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jeżaminaw kif il-politiki, il-miżuri u l-azzjonijiet 
rakkomandati magħmula fir-rapport tas-sena preċedenti ġew indirizzati mill-Istati 
Membri b'mod kollettiv u individwali. Stat Membru jenħtieġ li jitlob li jiġi varat proċess 
ta' rieżami bejn il-pari biex Stati Membri oħrajn jingħataw opportunità li jikkummentaw 
dwar il-proposti li jkollu l-ħsieb li jippreżenta fil-pjan direzzjonali strateġiku nazzjonali 

18 Id-Direttiva (UE) 2018/1972 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2018 li 
tistabbilixxi l-Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (ĠU L 321, 17.12.2018, p. 36).
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tiegħu tad-Deċennju Diġitali, b'mod partikolari fir-rigward tal-adegwatezza tagħhom 
biex jilħqu mira speċifika. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun tista' wkoll tipproponi l-
varar ta' proċess ta' rieżami bejn il-pari fir-rigward ta' pjan direzzjonali strateġiku tad-
Deċennju Diġitali ta' Stat Membru.

(26) Il-Kummissjoni u Stat Membru wieħed jew aktar jistgħu jidħlu għal impenji konġunti 
fir-rigward ta' azzjonijiet ikkoordinati li jixtiequ jwettqu biex jilħqu l-miri, jistabbilixxu 
Proġetti Multinazzjonali, u jaqblu fuq kwalunkwe miżura u azzjoni oħra fil-livell tal-
Unjoni u f'dak nazzjonali bl-għan li jsir progress lejn l-ilħuq tal-miri f'allinjament mat-
trajettorji proġettati. 

(27) L-implimentazzjoni effettiva tal-politiki, tal-miżuri u tal-azzjonijiet rakkomandati u tal-
pjanijiet direzzjonali strateġiċi nazzjonali tad-Deċennju Diġitali u l-aġġustamenti 
tagħhom, hija kruċjali għall-ilħuq tal-objettivi u tal-miri diġitali. Jekk Stat Membru 
jonqos milli jimplimenta dawn il-miżuri b'mod effettiv, u r-raġunijiet ipprovduti għan-
nuqqas ta' dan jitqiesu bħala insuffiċjenti, jenħtieġ li l-Kummissjoni ▌tadotta 
rakkomandazzjoni distinta, mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni skont 
it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). Dawn ir-
rakkomandazzjonijiet jenħtieġ li jqisu u jkunu kumplimentari għall-aktar 
rakkomandazzjonijiet riċenti speċifiċi għall-pajjiżi maħruġa fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew.

(28) Jenħtieġ li l-Istat Membru kkonċernat jikkunsidra r-rakkomandazzjoni bl-akbar reqqa 
u, meta xieraq, jaġġusta l-pjan direzzjonali strateġiku nazzjonali tiegħu tad-Deċennju 
Diġitali. F'każ li Stat Membru ma jkollux il-ħsieb li jimplimenta r-rakkomandazzjoni, 
jenħtieġ li dan jipprovdi r-raġunijiet għaliex jiddeċiedi li ma jagħmilx dan u jagħmel 
dawk ir-raġunijiet pubbliċi.  

(29) Biex tiżgura t-trasparenza u l-parteċipazzjoni pubblika, jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tinvolvi ruħha mal-partijiet ikkonċernati interessati kollha. Għal dak l-għan, il-
Kummissjoni jenħtieġ li tikkoopera mill-qrib mal-partijiet ikkonċernati, inkluż atturi 
privati u pubbliċi, bħal korpi regolati mil-liġijiet pubbliċi tas-settur edukattiv jew tas-
saħħa, u tikkonsulta magħhom dwar miżuri biex titħaffef it-trasformazzjoni diġitali fil-
livell tal-Unjoni. Meta jiġu kkonsultati l-partijiet ikkonċernati, huwa meħtieġ li jkun 
hemm inklużività kemm jista' jkun u li jiġu involuti dawk il-korpi li huma strumentali 
għall-promozzjoni tal-parteċipazzjoni tal-bniet u tan-nisa fl-edukazzjoni diġitali u fil-
karrieri professjonali diġitali, bl-għan li jiġi promoss l-aktar approċċ ibbilanċjat bejn 
il-ġeneri meta jkunu qed jiġu implimentati l-pjanijiet direzzjonali strateġiċi nazzjonali 
tad-Deċennju Diġitali. L-involviment tal-partijiet ikkonċernati jkun importanti fil-livell 
tal-Istati Membri wkoll, b'mod partikolari meta jadottaw il-pjanijiet direzzjonali 
strateġiċi nazzjonali tagħhom tad-Deċennju Diġitali u l-aġġustamenti tagħhom. Kemm 
fil-livell tal-Unjoni kif ukoll f'dak nazzjonali, il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
jenħtieġ li jinvolvu, b'mod li jkun f'waqtu, lill-organizzazzjonijiet kummerċjali, 
inklużi r-rappreżentanti tal-SMEs, is-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili, filwaqt li 
jistabbilixxu skadenzi għar-rispons li jkunu konsistenti mar-riżorsi limitati tagħhom.

(29a) Ix-xjenza, ir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni huma indispensabbli biex jintlaħqu 
l-objettivi ta' trasformazzjoni diġitali inklużiva u s-sovranità diġitali Ewropea. 
Għaldaqstant, huwa meħtieġ aktar investiment fir-riċerka, fl-iżvilupp, fl-
innovazzjoni, fix-xjenza u fil-komunità xjentifika, billi dawn huma l-forza li tixpruna 
r-rivoluzzjoni teknoloġika u diġitali.
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(30) Proġetti Multinazzjonali li jinvolvu diversi Stati Membri jenħtieġ li jippermettu 
intervent fuq skala kbira f'oqsma ewlenin meħtieġa għall-ilħuq tal-miri diġitali, b'mod 
partikolari billi jinġabru flimkien ir-riżorsi mill-Unjoni, mill-Istati Membri u, meta 
xieraq, minn sorsi privati. Meta meħtieġ biex jintlaħqu l-miri diġitali, l-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu li jinvolvu l-parteċipazzjoni ta' pajjiżi assoċjati mal-Unjoni fil-
Proġetti Multinazzjonali. Jenħtieġ li dawn jiġu implimentati b'mod ikkoordinat, 
f'kooperazzjoni mill-qrib bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri. Għal dik ir-raġuni, il-
Kummissjoni jenħtieġ li taqdi rwol ċentrali fl-aċċellerazzjoni tal-iskjerament ta' Proġetti 
Multinazzjonali permezz tal-identifikazzjoni ta' Proġetti Multinazzjonali lesti għall-
implimentazzjoni fost il-kategoriji ta' proġetti inklużi b'mod indikattiv fl-Anness, meta 
tiġi biex tagħti pariri lill-Istati Membri dwar l-għażla tal-mekkaniżmu ta' 
implimentazzjoni eżistenti l-aktar adattat, dwar l-għażla tas-sorsi ta' finanzjament u l-
kombinazzjoni tagħhom, dwar kwistjonijiet strateġiċi oħra relatati mal-
implimentazzjoni ta' dawk il-proġetti. Fejn il-mekkaniżmi ta' implimentazzjoni 
eżistenti mhumiex adatti għall-għanijiet ta' Proġett Multinazzjonali, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tipprovdi gwida dwar l-istabbiliment ta' Konsorzju għal Infrastruttura 
Diġitali Ewropea (EDIC) bħala mekkaniżmu ta' implimentazzjoni▌.

(31) L-appoġġ pubbliku għall-Proġetti Multinazzjonali jenħtieġ li jintuża b'mod partikolari 
biex jiġu indirizzati l-fallimenti tas-suq jew sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali, 
b'mod proporzjonat, mingħajr ma ssir distorsjoni tal-kundizzjonijiet ekwi u mingħajr 
ma jiġi dduplikat jew eskluż il-finanzjament privat; il-Proġetti Multinazzjonali 
jenħtieġ li jkollhom valur miżjud Ewropew ċar, u jenħtieġ li jiġu implimentati 
f'konformità mad-dritt applikabbli tal-Unjoni u mal-liġi nazzjonali konsistenti mad-dritt 
tal-Unjoni.

(32) Jenħtieġ li l-Proġetti Multinazzjonali jkunu jistgħu jattiraw u jikkombinaw, b'mod 
effiċjenti, diversi sorsi ta' finanzjament tal-Unjoni u tal-Istati Membri u, fejn 
applikabbli, ta' pajjiżi assoċjati mal-Unjoni, filwaqt li, meta possibbli, jinsabu s-
sinerġiji fosthom. B'mod partikolari, il-kombinazzjoni tal-fondi mill-programm tal-
Unjoni ġestit ċentralment ma' riżorsi impenjati mill-Istati Membri jenħtieġ li tkun 
possibbli, inklużi, f'ċerti kundizzjonijiet, kontribuzzjonijiet mill-Faċilità għall-Irkupru u 
r-Reżiljenza, kif spjegat fil-Parti 3 tal-gwida tal-Kummissjoni lill-Istati Membri dwar il-
Pjanijiet għall-Irkupru u r-Reżiljenza19, kif ukoll kontribuzzjonijiet mill-Fondi Ewropej 
għall-Iżvilupp Reġjonali u mill-Fondi ta' Koeżjoni. Kull meta jkun ġustifikat min-natura 
ta' Proġett Multinazzjonali partikolari, jenħtieġ li dan ikun miftuħ ukoll għall-
kontribuzzjonijiet ta' entitajiet oħra għajr l-Unjoni u l-Istati Membri, inkluż għal 
kontribuzzjonijiet privati.

(33) Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri u billi taġixxi bħala l-koordinatur 
ta' Proġetti Multinazzjonali, jenħtieġ li tgħin lill-Istati Membri fl-identifikazzjoni tal-
interessi tagħhom fi Proġetti Multinazzjonali, tagħti gwida rigward l-għażla ta' 
mekkaniżmi ta' implimentazzjoni ottimali u tipprovdi assistenza fl-implimentazzjoni, 
filwaqt li tikkontribwixxi għall-aktar parteċipazzjoni wiesgħa possibbli. 

▌

(34a) Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE jenħtieġ li tiġi 
delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tar-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni. Huwa 
ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-

19 ▌SWD(2021) 12 final.
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xogħol tagħha ta' tħejjija, ukoll fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu 
mwettqa f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-
13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet20. B'mod partikolari, biex tiġi 
żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 
Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-
esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati. 

(35) Biex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata setgħat ta' implimentazzjoni fir-rigward ▌tat-twaqqif 
tal-EDIC. Jenħtieġ li dawk is-setgħat jiġu eżerċitati f'konformità mar-Regolament (UE) 
Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill21,

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

 
KAPITOLU 1

 SUĠĠETT, OBJETTIVI U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1
Suġġett 

(1) Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi Programm ta' Politika "Il-Perkors għad-Deċennju 
Diġitali" u tistabbilixxi mekkaniżmu ta' monitoraġġ u kooperazzjoni għal dak il-
programm li jikkonsisti f'miżuri biex: 

(a) tiġi stabbilita direzzjoni ċara għat-trasformazzjoni diġitali tal-Unjoni u għall-
ilħuq tal-miri diġitali sal-2030 abbażi ta' indikaturi li jistgħu jitkejlu;

(b) tiġi strutturata u stimulata l-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni u 
l-Istati Membri; 

(c) jiġu żgurati l-konsistenza, il-komparabbiltà, it-trasparenza u l-kompletezza 
tal-monitoraġġ u tar-rapportar mill-Unjoni. 

(2) Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi wkoll qafas għal Proġetti Multinazzjonali.

Artikolu 2
Objettivi ġenerali

L-istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-Istati Membri għandhom jikkooperaw biex jappoġġaw u jilħqu 
l-objettivi ġenerali li ġejjin (objettivi):

20 ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.
21 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi 

r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-
Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
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(a) jippromwovu ambjent diġitali li jiffoka fuq il-bniedem, inklużiv, etiku, sigur, miftuħ, 
trasparenti u interoperabbli fejn it-teknoloġiji u s-servizzi diġitali jirrispettaw u jtejbu 
l-prinċipji, id-drittijiet u l-valuri tal-Unjoni;

(b) isaħħu r-reżiljenza kollettiva tal-Istati Membri u jnaqqsu d-distakki diġitali, kemm 
jekk soċjali, ekonomiċi, ġeografiċi jew ibbażati fuq il-ġeneru, b'mod partikolari billi 
jippromwovu opportunitajiet kontinwi għal kull individwu, biex jiżviluppaw ħiliet u 
kompetenzi diġitali bażiċi u avvanzati ▌kif ukoll billi jrawmu l-iżvilupp ta' sistemi 
orizzontali ta' edukazzjoni u taħriġ diġitali bi prestazzjoni għolja permezz ta' taħriġ 
vokazzjonali u professjonali, taħriġ mill-ġdid, titjib tal-ħiliet u apprendiment tul il-
ħajja; 

(c) jiżguraw l-awtonomija strateġika miftuħha diġitali tal-Unjoni, b'mod partikolari 
permezz ta' infrastrutturi tad-data u diġitali siguri u aċċessibbli li kapaċi 
jipproċessaw volumi kbar ta' data li tippermetti żviluppi teknoloġiċi oħrajn, filwaqt li 
jappoġġaw il-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-industrija u tal-ekonomija tal-
Unjoni, b'mod partikolari tal-SMEs, u r-reżiljenza tal-ktajjen tal-valur tal-Unjoni;

(d) jippromwovu l-varar u l-użu ta' kapaċitajiet diġitali li jnaqqsu d-distakk diġitali 
ġeografiku u jagħtu aċċess għat-teknoloġiji u d-data diġitali fuq termini miftuħa, 
aċċessibbli u ġusti, filwaqt li jiżguraw il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali, 
inkluża s-sigurtà, biex jinkiseb livell għoli ta' intensità u innovazzjoni diġitali fl-
intrapriżi tal-Unjoni, b'mod partikolari fl-SMEs; 

(da) jiżviluppaw ekosistema komprensiva u sostenibbli ta' infrastrutturi diġitali 
interoperabbli li fiha computing ta' prestazzjoni għolja, l-edge computing, il-cloud 
computing, il-computing kwantistiku, l-intelliġenza artifiċjali, il-ġestjoni tad-data u 
l-konnettività tan-networks jaħdmu b'konverġenza, biex jippromwovu l-
aċċettazzjoni tagħhom fin-negozji tal-Unjoni, joħolqu opportunitajiet għat-tkabbir 
u għall-impjiegi permezz tar-riċerka, tal-iżvilupp u tal-innovazzjoni; 

(db) jippromwovu l-iżvilupp ta' standards regolatorji biex jiġi żgurat li l-intrapriżi tal-
Unjoni, speċjalment l-SMEs, ikunu jistgħu jikkompetu b'mod ġust tul il-ktajjen tal-
valur globali;

(e) jiżguraw li l-ħajja demokratika, is-servizzi pubbliċi u s-servizzi tas-saħħa u tal-kura 
jkunu aċċessibbli online għal kulħadd, b'mod partikolari għal gruppi żvantaġġati, 
inklużi persuni b'diżabbiltà, filwaqt li joffru servizzi u għodod inklużivi, effiċjenti, 
interoperabbli u personalizzati bi standards għoljin ta' sigurtà u privatezza;

(f) jiżguraw li l-infrastrutturi u t-teknoloġiji diġitali kif ukoll il-provvista tal-materja 
prima kritika jsiru aktar sostenibbli, reżiljenti, u effiċjenti fl-użu tal-enerġija u tar-
riżorsi, jintużaw b'mod aktar effiċjenti u jikkontribwixxu għal ekonomija u soċjetà 
sostenibbli, ċirkolari u newtrali għall-klima f'konformità mal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew, inkluż billi jippromwovu r-riċerka u l-innovazzjoni li jikkontribwixxu 
għal dak il-għan;

(fa) jiżguraw li jiġu żviluppati u użati metodoloġiji robusti biex titkejjel l-effiċjenza tal-
enerġija u tar-riżorsi;

(g) jiffaċilitaw kundizzjonijiet konverġenti għall-investimenti pubbliċi u privati fit-
trasformazzjoni diġitali madwar l-Unjoni kollha, inkluż billi jsaħħu s-sinerġiji bejn l-
użu tal-fondi tal-Unjoni u ta' dawk nazzjonali, u jiżviluppaw approċċi regolatorji u ta' 
appoġġ prevedibbli, li jinvolvu wkoll il-livell reġjonali u dak lokali;
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(h) jiżguraw li l-politiki u l-programmi kollha li huma rilevanti għall-ilħuq tal-miri diġitali 
jiġu kkunsidrati b'mod ikkoordinat u koerenti biex jikkontribwixxu bis-sħiħ għat-
tranżizzjoni doppja ekoloġika u diġitali, filwaqt li jiġu evitati d-duplikazzjonijiet u 
jiġu minimizzati l-piżijiet amministrattivi;

(ha) itejbu r-reżiljenza għaċ-ċiberattakki, jikkontribwixxu biex jiżdiedu s-
sensibilizzazzjoni dwar ir-riskji u l-għarfien tal-proċessi taċ-ċibersigurtà, filwaqt li 
jżidu l-isforzi tal-organizzazzjonijiet pubbliċi u privati biex tal-anqas jilħqu livelli 
bażiċi taċ-ċibersigurtà.

Artikolu 3
Definizzjonijiet

Għall-iskopijiet ta' din id-Deċiżjoni, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1) "Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali ("DESI")" tfisser sett annwali ta' indikaturi 
tal-analiżi u tal-kejl li abbażi tagħhom il-Kummissjoni timmonitorja l-prestazzjoni 
diġitali ġenerali tal-Unjoni u tal-Istati Membri f'diversi dimensjonijiet ta' politika, 
inkluż il-progress tagħhom lejn il-miri diġitali stabbiliti fl-Artikolu 4;

(2) "Proġetti Multinazzjonali" tfisser proġetti fuq skala kbira li jiffaċilitaw l-ilħuq tal-miri 
diġitali stabbiliti fl-Artikolu 4, inkluż il-finanzjament tal-Unjoni u tal-Istati Membri, u 
li jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 12;

(3) "statistika" tfisser statistika kif definita fl-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) 
Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill22; 

(4) "rieżami bejn il-pari" tfisser mekkaniżmu ta' rieżami li bih l-Istati Membri 
▌jikkummentaw dwar aspetti speċifiċi tal-politiki, tal-miżuri u tal-azzjonijiet proposti 
minn Stat Membru partikolari u, b'mod partikolari, dwar l-effiċjenza u l-adegwatezza 
tagħhom biex jikkontribwixxu għall-ilħuq ta' mira speċifika tal-miri diġitali stabbiliti 
fl-Artikolu 4, fil-kuntest tal-kooperazzjoni annwali stabbilita fl-Artikolu 8 u li jistgħu 
jservu għall-iskambju tal-aħjar prattiki u jippromwovu aktar kooperazzjoni;

(5) "trajettorja proġettata" tfisser il-perkors preżunt għal kull mira diġitali sal-2030, biex 
jintlaħqu l-miri diġitali stabbiliti fl-Artikolu 4 u abbażi ta' data storika, meta 
disponibbli. 

(5a) "intensità diġitali" tfisser il-valur aggregat attribwit lil impriża, ibbażat fuq l-għadd 
ta' teknoloġiji li tuża, mqabbel ma' tabella ta' valutazzjoni ta' teknoloġiji differenti, 
f'konformità mad-DESI;

(5b) "ħila diġitali bażika" tfisser kapaċità bażika li jintużaw apparati diġitali u 
applikazzjonijiet online, pereżempju bil-għan li jiġu aċċessati, imfittxija u ġestiti l-
informazzjoni u d-data personali, jinħoloq u jitqassam il-kontenut, jitwettqu 

22 Ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar l-
Istatistika Ewropea u li jħassar ir-Regolament (Euratom, KE) Nru 1101/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar it-trażmissjoni ta' data soġġetta għall-kunfidenzjalità statistika lill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-
Komunitajiet Ewropej, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 dwar l-Istatistika tal-Komunità u d-
Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom, li tistabbilixxi Kumitat dwar il-Programmi tal-Istatistika tal-
Komunitajiet Ewropej (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 164).
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komunikazzjoni u kollaborazzjoni kif ukoll jiġu identifikati u evalwati b'mod kritiku 
t-teknoloġiji tal-intelliġenza artifiċjali;

(5c) "ħila diġitali avvanzata" tfisser kapaċità speċjalizzata li jintużaw teknoloġiji diġitali, 
bħal ħiliet fit-tfassil, l-iżvilupp, il-ġestjoni u l-iskjerament ta' teknoloġiji;

(5d) "unicorn" tfisser:
(a) unicorn realizzat, jiġifieri kumpaniji mwaqqfa wara l-1990 li kellhom IPO 

jew bejgħ kummerċjali ta' aktar minn EUR 1 biljun; jew
(b) unicorn mhux realizzat, jiġifieri impriżi li ġew ivvalutati għal jew aktar minn 

EUR 1 biljun fl-aħħar rawnd ta' finanzjament ta' riskju privat tagħhom 
(jiġifieri l-valutazzjoni ma ġietx ikkonfermata fi tranżazzjoni sekondarja), 
skont il-Kumpass Diġitali: Komunikazzjoni;

(5e) "intrapriża żgħira jew ta' daqs medju" jew "SME" tfisser intrapriża mikro, żgħira 
jew ta' daqs medju kif definiti fl-Artikolu 2 tal-Anness għar-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361/KE23. 

KAPITOLU 2
MIRI DIĠITALI 

Artikolu 4
Miri diġitali

(1) L-istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-Istati Membri għandhom jikkooperaw biex jilħqu l-
miri diġitali li ġejjin fl-Unjoni sal-2030 (miri diġitali):
(1) popolazzjoni b'ħiliet diġitali u professjonisti b'ħiliet diġitali għoljin:

(a) mill-inqas 80 % ta' dawk li għandhom bejn is-16 u l-74 sena jkollhom mill-
inqas ħiliet diġitali bażiċi;

(b) jiġu impjegati mill-inqas 20 miljun speċjalista ▌tat-teknoloġija tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT) fi ħdan l-Unjoni, li 
jippromwovu l-aċċess tan-nisa għal dan il-qasam, bil-għan li tinkiseb 
parità bejn il-ġeneri u jiżdied l-għadd ta' gradwati fl-ICT; 

(2) infrastrutturi diġitali siguri, effiċjenti u sostenibbli:

(a) l-unitajiet domestiċi, l-istabbilimenti tan-negozju u l-istituzzjonijiet tal-
edukazzjoni Ewropej kollha jkunu koperti minn network tal-Gigabits, li 
jilħaq l-aħħar segment sat-tagħmir tal-utent finali, biż-żoni popolati 
kollha jkunu koperti minn networks ta' veloċità għolja tal-ġenerazzjoni li 
jmiss, filwaqt li jitqies il-prinċipju tan-newtralità teknoloġika;

23 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 dwar id-definizzjoni tal-
intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36).
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(b) il-produzzjoni sostenibbli ta' semikondutturi mill-aktar avvanzati u 
sostenibbli fl-Unjoni tkun mill-inqas 20 % tal-produzzjoni dinjija fil-valur, 
f'konformità mar-Regolament [Att Ewropew dwar iċ-Ċipep];

(c) jiġu skjerati mill-inqas 10 000 "edge node" siguri ħafna u newtrali għall-
klima fl-Unjoni, li jkunu distribwiti b'mod li jiggarantixxi aċċess għal 
servizzi tad-data b'latenza baxxa (ftit millisekondi) kull fejn ikunu jinsabu 
n-negozji;

(d) sal-2025, l-Unjoni jkollha l-ewwel kompjuter tagħha b'aċċellerazzjoni 
kwantistika, li jwitti t-triq biex l-Unjoni jkollha kapaċitajiet kwantistiċi 
mill-aktar avvanzati sal-2030.

(da) sal-2030, l-Unjoni jkollha stabbilita infrastruttura kompetittiva u 
sostenibbli tal-cloud tad-data, bi standards għoljin ta' sigurtà u 
privatezza u f'konformità mar-regoli tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-
data.

(3) it-trasformazzjoni diġitali tan-negozji:

(a) mill-inqas 75 % tal-intrapriżi tal-Unjoni jkunu adottaw waħda jew aktar 
minn dawn li ġejjin, f'konformità mal-operazzjonijiet tan-negozju 
tagħhom:
(1) servizzi ta' cloud computing; 

(2)  big data; 

(3)  l-intelliġenza artifiċjali;

(b) aktar minn 90% tal-Intrapriżi Żgħar u Medji ("SMEs") tal-Unjoni jilħqu 
mill-inqas livell bażiku ta' intensità diġitali;

(c) l-Unjoni tiffaċilita t-tkabbir ta' negozji innovattivi li qed jespandu tagħha 
u ttejjeb l-aċċess tagħhom għall-finanzi, b'dan iwassal biex l-għadd ta' 
unicorns jiżdied mill-inqas bid-doppju, u tiżgura l-funzjonament 
mingħajr xkiel taċ-Ċentri Ewropej tal-Innovazzjoni Diġitali sabiex 
tiżdied l-awtonomija miftuħa strateġika tal-Unjoni f'termini ta' fornituri 
ta' prodotti, servizzi u soluzzjonijiet diġitali Ewropej;

(4) id-diġitalizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi:

(a) 100 % forniment aċċessibbli online ta' amministrazzjoni u servizzi 
pubbliċi ewlenin għaċ-ċittadini u n-negozji tal-Unjoni; 

(b) 100 % taċ-ċittadini tal-Unjoni jkollhom aċċess għar-rekords mediċi 
tagħhom (rekords elettroniċi tas-saħħa (EHR)); 

(c) 100 % taċ-ċittadini tal-Unjoni jkollhom aċċess għal soluzzjoni ta' 
identifikazzjoni diġitali (ID) sigura rikonoxxuta madwar l-Unjoni u li 
tiżgura li l-utenti jkollhom kontroll sħiħ fuq id-data personali tagħhom.

(2) Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-miri diġitali stabbiliti fil-paragrafu 1 sal-2026. Il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
rigward l-eżitu tar-rieżami u għandha tippreżenta proposta leġiżlattiva biex tirrevedi l-
miri diġitali fil-paragrafu 1 meta tqis li dan hu meħtieġ biex jiġu indirizzati l-iżviluppi 
tekniċi, ekonomiċi u tas-soċjetà għal trasformazzjoni diġitali b'suċċess tal-Unjoni.
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KAPITOLU 3
GOVERNANZA: MEKKANIŻMU TA' MONITORAĠĠ U KOOPERAZZJONI

Artikolu 5
Monitoraġġ tal-progress

(1) Il-Kummissjoni għandha tissorvelja l-progress tal-Unjoni fl-isfond tal-objettivi u l-
miri diġitali stabbiliti fl-Artikoli 2 u 4. Għal dan l-għan, il-Kummissjoni għandha 
tistrieħ fuq ▌id-DESI ▌u, għall-finijiet ta' din id-deċiżjoni, f'konformità mal-
Artikolu 25(2), għandha tadotta att delegat li jistabbilixxi l-indikaturi ewlenin tal-
prestazzjoni ("KPIs") għal kull mira diġitali. .

(2) L-Istati Membri għandhom jipprovdu fil-ħin lill-Kummissjoni l-istatistika u d-data 
meħtieġa għall-monitoraġġ effettiv tat-tranżizzjoni diġitali u tal-grad ta' lħuq tal-
objettivi u l-miri diġitali b'data diżaggregata fejn possibbli għal-livell reġjonali. Dan 
għandu jinkludi informazzjoni rilevanti dwar id-disponibbiltà u l-aċċessibbiltà tal-
ispettru. Meta l-istatistika rilevanti tal-Istati Membri tkun għadha mhux disponibbli, 
il-Kummissjoni tista' tuża metodoloġija alternattiva għall-ġbir tad-data, bħal studji jew 
ġbir dirett tad-data mill-Istati Membri, f'konsultazzjoni mal-Istati Membri, biex jiġi 
żgurat li l-livell reġjonali jiġi ddokumentat kif suppost. L-użu ta' dik il-metodoloġija 
alternattiva għall-ġbir tad-data ma għandux jaffettwa l-kompiti tal-Eurostat kif 
stipulati fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2012/504/UE24. Fejn applikabbli, id-data 
għandha tkun diżaggregata skont il-ġeneru.

(3) ▌F'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri u l-Parlament Ewropew, il-
Kummissjoni għandha tiddefinixxi t-trajettorji proġettati fil-livell tal-Unjoni għall-
ilħuq ta' kull waħda mill-miri diġitali, li jservu bħala bażi għall-monitoraġġ u l-pjanijiet 
direzzjonali strateġiċi nazzjonali tad-Deċennju Diġitali. Meta meħtieġ, fid-dawl tal-
iżviluppi tekniċi, ekonomiċi jew tas-soċjetà, il-Kummissjoni għandha taġġorna waħda 
jew aktar minn dawn it-trajettorji proġettati.

(4) L-Istati Membri għandhom jipprovdu fil-ħin lill-Kummissjoni l-informazzjoni 
meħtieġa għall-monitoraġġ effettiv tal-progress fl-implimentazzjoni tal-prinċipji 
stabbiliti ▌fid-Dikjarazzjoni dwar id-Drittijiet u l-Prinċipji Diġitali għad-Deċennju 
Diġitali.

Artikolu 6
Rapport dwar "L-Istat tad-Deċennju Diġitali"

(1) Il-Kummissjoni għandha tippreżenta u tissottometti kull sena lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill rapport komprensiv dwar "L-Istat tad-Deċennju Diġitali". Ir-rapport 
komprensiv għandu jkopri l-progress fir-rigward tat-trasformazzjoni diġitali tal-
Unjoni u għandu jinkludi ▌ d-DESI ▌. L-ewwel rapport għandu jiġi ppreżentat sa ... 
[16-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni].

(2) Fir-rapport dwar "L-Istat tad-Deċennju Diġitali", il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
valutazzjoni tal-progress tat-tranżizzjoni diġitali tal-Unjoni fl-isfond tal-miri diġitali 
▌kif ukoll l-istat ta' konformità mal-objettivi ġenerali u l-prinċipji stabbiliti ▌ fid-

24 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2012/504/UE tas-17 ta' Settembru 2012 dwar l-Eurostat (ĠU L 251, 
18.9.2012, p. 49).
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Dikjarazzjoni dwar id-Drittijiet u l-Prinċipji Diġitali għad-Deċennju Diġitali.  Il-
valutazzjoni tal-progress li jkun sar għandha tkun ibbażata, b'mod partikolari, fuq l-
analiżi u l-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni fid-DESI meta mqabbla mal-livell tal-
Unjoni, tal-Istati Membri u, meta possibbli, mal-livell reġjonali kif ukoll mat-
trajettorji proġettati nazzjonali u, meta applikabbli, fuq l-istabbiliment ta' Proġetti 
Multinazzjonali u l-progress fir-rigward tagħhom. 

(3) Fir-rapport dwar "L-Istat tad-Deċennju Diġitali", il-Kummissjoni għandha tidentifika 
lakuni u nuqqasijiet sinifikanti u tirrakkomanda politiki, miżuri jew azzjonijiet li 
jridu jieħdu l-Istati Membri f'oqsma li ma għamlux progress biżżejjed biex jintlaħqu l-
objettivi u l-miri diġitali ▌. Dawk il-politiki, il-miżuri jew l-azzjonijiet rakkomandati 
jistgħu, b'mod partikolari, jindirizzaw: 

(a) il-livell kollettiv ta' ambizzjoni tal-kontribuzzjonijiet u tal-inizjattivi proposti 
mill-Istati Membri, bil-ħsieb li jintlaħqu ▌l-objettivi u l-miri diġitali stabbiliti fl-
Artikoli 2 u 4;

(b) il-politiki, il-miżuri u l-azzjonijiet fil-livell tal-Istati Membri u l-livell reġjonali 
u politiki u miżuri oħrajn ta' rilevanza transfruntiera potenzjali;

(c) kwalunkwe politika, miżura jew azzjoni addizzjonali li tista' tkun meħtieġa fl-
aġġustamenti tal-pjanijiet direzzjonali strateġiċi nazzjonali tad-Deċennju 
Diġitali; 

(d)  l-interazzjonijiet bejn il-politiki, il-miżuri u l-azzjonijiet eżistenti u ppjanati u l-
konsistenza tagħhom. 

(4) Ir-rapport għandu jqis l-impenji konġunti kif imsemmija fl-Artikolu 8(4), kif ukoll l-
implimentazzjoni tagħhom.

(5) Ir-rapport għandu jinkludi wkoll informazzjoni dwar il-progress rigward il-politiki, il-
miżuri jew l-azzjonijiet rakkomandati msemmija fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu u r-
rakkomandazzjonijiet adottati skont l-Artikolu 9 u l-implimentazzjoni tagħhom.

(6) Ir-rapport għandu jivvaluta wkoll il-ħtieġa għal kwalunkwe politika, miżura jew 
azzjoni addizzjonali li tista' tkun meħtieġa fil-livell tal-Unjoni.

Artikolu 7
Pjanijiet direzzjonali strateġiċi nazzjonali tad-Deċennju Diġitali 

(1) Sa ... [sitt xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni ▌], kull Stat Membru 
għandu jippreżenta lill-Kummissjoni l-pjan direzzjonali strateġiku nazzjonali tiegħu 
tad-Deċennju Diġitali (pjan direzzjonali nazzjonali). Il-pjanijiet direzzjonali 
▌nazzjonali ▌ għandhom ikunu konsistenti mal-objettivi u l-miri diġitali, ▌u 
għandhom jikkontribwixxu biex dawn jintlaħqu fil-livell tal-Unjoni Huma għandhom 
iqisu l-inizjattivi settorjali rilevanti u jiżguraw il-konsistenza magħhom.

(2) Kull pjan direzzjonali nazzjonali għandu jinkludi dan li ġej:
(a) il-politiki, il-miżuri u l-azzjonijiet ewlenin implimentati, adottati u ppjanati tal-

Istat Membru li jikkontribwixxu għall-objettivi u l-miri diġitali ▌;
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(b) it-trajettorji proġettati nazzjonali li jikkontribwixxu għall-miri diġitali rilevanti 
li jistgħu jitkejlu fil-livell nazzjonali u reġjonali u deskrizzjoni ta' kif l-objettivi 
huma integrati f'dawn it-trajettorji; 

(c) iż-żmien u l-impatt mistenni tal-politiki, il-miżuri u l-azzjonijiet implimentati, 
adottati u ppjanati msemmija fil-punt (a) fuq l-objettivi u fuq kull waħda mill-
miri;

(d) l-għażla taż-żmien għall-implimentazzjoni tal-politiki, tal-miżuri u tal-
azzjonijiet adottati u ppjanati, kif ukoll stima taż-żmien meta dawk il-politiki, il-
miżuri u l-azzjonijiet ikunu mistennija li jipproduċu impatt fuq l-ilħuq tal-miri 
diġitali.

(3) Il-politiki, il-miżuri u l-azzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2 għandhom ikunu relatati 
▌ma' wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin▌: 

(a) ikunu fis-seħħ il-liġijiet tal-Unjoni jew nazzjonali direttament applikabbli; 

(b) ikunu ttieħdu impenn wieħed jew aktar biex jiġu adottati l-politiki, il-miżuri jew 
l-azzjonijiet; 

(c) ▌riżorsi finanzjarji allokati; 
(d) ▌riżorsi umani mobilizzati;
(e) ir-riżorsi tal-ispettru tar-radju jkunu ġew jew huma impenjati li jiġu allokati jew 

assenjati mill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti; 

(f) ikunu jikkostitwixxu fatturi abilitanti importanti oħra relatati mal-objettivi u 
mal-miri diġitali.

(4) L-Istati Membri għandhom jipprovdu ħarsa ġenerali lejn l-investiment meħtieġ biex 
jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-objettivi u l-miri diġitali kif stabbiliti fil-pjanijiet 
direzzjonali ▌nazzjonali tagħhom ▌, u deskrizzjoni ġenerali tas-sorsi ta' dak l-
investiment, inkluż, meta applikabbli, l-użu ppjanat tal-programmi u l-istrumenti tal-
Unjoni. Il-pjanijiet direzzjonali ▌nazzjonali ▌jistgħu jinkludu proposti għal Proġetti 
Multinazzjonali.

(4a) L-Istati Membri jistgħu jipprovdu pjanijiet direzzjonali reġjonali (pjanijiet 
direzzjonali reġjonali). Il-pjanijiet direzzjonali reġjonali għandhom ikunu allinjati 
mal-pjanijiet direzzjonali nazzjonali tal-Istati Membri sabiex jiżguraw li l-objettivi u 
l-miri diġitali jiġu segwiti fit-territorju kollu tagħhom.

(5) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-pjanijiet direzzjonali ▌nazzjonali tagħhom 
▌iqisu l-aktar rakkomandazzjonijiet riċenti speċifiċi għall-pajjiżi maħruġa fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew. L-aġġustamenti għall-pjanijiet direzzjonali ▌nazzjonali 
▌għandhom iqisu l-politiki, il-miżuri u l-azzjonijiet rakkomandati skont l-
Artikolu 6(3) u r-rakkomandazzjonijiet adottati skont l-Artikolu 9.

(6) Il-Kummissjoni għandha toħroġ linji gwida biex tassisti lill-Istati Membri fit-tħejjija 
tal-pjanijiet direzzjonali ▌nazzjonali tagħhom ▌, inkluż dwar kif għandhom jiġu 
stabbiliti fil-livell nazzjonali, u, meta possibbli, fil-livell reġjonali, trajettorji proġettati 
xierqa li jistgħu jikkontribwixxu b'mod effettiv għall-kisba tat-trajettorji proġettati fil-
livell tal-Unjoni. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi wkoll appoġġ lill-Istati Membri 
fit-tħejjija tal-pjanijiet direzzjonali nazzjonali tagħhom.



RR\1256602MT.docx 25/174 PE719.734

MT

Artikolu 8
Il-kooperazzjoni annwali bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri

(1) L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jikkooperaw mill-qrib biex jidentifikaw 
modi kif jindirizzaw in-nuqqasijiet f'oqsma fejn il-progress ma kienx biżżejjed biex 
jintlaħqu waħda jew aktar mill-miri diġitali ▌ jew meta jkunu ġew identifikati lakuni 
u nuqqasijiet sinifikanti abbażi tar-riżultati tar-rapport dwar "L-Istat tad-Deċennju 
Diġitali". Din l-analiżi għandha tqis, b'mod partikolari, il-kapaċitajiet differenti tal-
Istati Membri biex jikkontribwixxu għal uħud mill-miri diġitali u r-riskju li d-dewmien 
fuq uħud minn dawn il-miri jista' jkollu effett detrimentali fuq l-ilħuq ta' miri diġitali 
oħrajn. 

(2) Fi żmien xahrejn mill-pubblikazzjoni tar-rapport dwar "L-Istat tad-Deċennju Diġitali", 
il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom ▌ jiddiskutu l-osservazzjonijiet 
preliminari tal-Istat Membru, notevolment fir-rigward tal-politiki, il-miżuri u l-
azzjonijiet rakkomandati mill-Kummissjoni fir-rapport dwar "L-Istat tad-Deċennju 
Diġitali". 

(3) Fi żmien ħames xhur mill-pubblikazzjoni tar-rapport dwar "L-Istat tad-Deċennju 
Diġitali", l-Istati Membri kkonċernati għandhom jissottomettu lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kummissjoni l-aġġustamenti għall-pjanijiet direzzjonali ▌nazzjonali 
tagħhom ▌, li jikkonsistu f'politiki, miżuri u azzjonijiet li jkollhom il-ħsieb li jwettqu, 
inkluż, meta rilevanti, proposti għal Proġetti Multinazzjonali, biex jitrawwem il-
progress fl-oqsma kkonċernati mill-miri diġitali ▌u biex jintlaħqu l-objettivi▌. Il-
Parlament Ewropew u l-kumitat kompetenti tiegħu jistgħu jistiednu lill-Istat 
Membru kkonċernat jippreżenta l-aġġustamenti. Jekk Stat Membru jqis li ma tkun 
meħtieġa l-ebda azzjoni u li l-pjan direzzjonali ▌nazzjonali tiegħu ▌ma jkunx jeħtieġ 
li jiġi aġġornat, dan għandu jipprovdi r-raġunijiet tiegħu bil-miktub. 

(4) Fi kwalunkwe punt tal-kooperazzjoni annwali, il-Kummissjoni u Stat Membru wieħed 
jew aktar jistgħu jwettqu impenji konġunti, jikkonsultaw ma' Stati Membri oħrajn 
dwar il-politika, il-miżuri jew l-azzjonijiet jew jistabbilixxu Proġetti Multinazzjonali 
kif previst fl-Artikolu 12. Il-Kummissjoni jew Stat Membru li jkun ippropona politika, 
miżura jew azzjoni jistgħu jitolbu wkoll li jitnieda proċess ta' rieżami bejn il-pari 
rigward aspetti speċifiċi ta' dik il-politika, il-miżura jew l-azzjoni u, b'mod partikolari, 
dwar l-adegwatezza tagħha li tikkontribwixxi biex tintlaħaq mira diġitali speċifika. L-
eżitu tal-proċess ta' rieżami bejn il-pari jista' jiġi inkluż fir-Rapport li ġej dwar "L-Istat 
tad-Deċennju Diġitali".

(5) Il-Kummissjoni għandha ▌tinforma lill-Istati Membri dwar il-politiki, il-miżuri u l-
azzjonijiet rakkomandati li jkollha l-ħsieb li tinkludi fir-rapport dwar "L-Istat tad-
Deċennju Diġitali" qabel il-pubblikazzjoni tar-rapport. 

Artikolu 9
Rakkomandazzjonijiet

(1) Jekk Stat Membru jonqos milli jimplimenta l-aġġustamenti xierqa għall-pjan 
direzzjonali ▌nazzjonali tiegħu ▌skont il-politiki, il-miżuri jew l-azzjonijiet 
rakkomandati mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 6(3) mingħajr ma jipprovdi 
raġunijiet suffiċjenti, il-Kummissjoni tista' tadotta rakkomandazzjoni, inkluż analiżi 
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speċifika ta' kif dan in-nuqqas jista' jkollu impatt fuq l-ilħuq tal-objettivi u tal-miri 
diġitali ta' din id-Deċiżjoni. 

(2) L-Istat Membru kkonċernat għandu jqis ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni bl-
akbar reqqa u, meta xieraq, jaġġusta kif xieraq il-pjan direzzjonali ▌nazzjonali tiegħu 
▌fi żmien tliet xhur. Jekk l-Istat Membru kkonċernat iqis li ma għandux jaġġusta l-
pjan direzzjonali ▌nazzjonali ▌f'konformità mar-rakkomandazzjoni jew ma' parti 
sostanzjali minnha, dan għandu jipprovdi r-raġunijiet tiegħu lill-Kummissjoni bil-
miktub u jagħmilhom pubbliċi fi żmien tliet xhur.

(3) Ir-rakkomandazzjonijiet għandhom ikunu kumplimentari għall-aktar 
rakkomandazzjonijiet riċenti speċifiċi għall-pajjiżi (CSRs) maħruġa fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, u għandhom ikunu konsistenti mar-rakkomandazzjonijiet 
inklużi fir-Reviżjoni tal-Prestazzjoni tal-SMEs tal-Kummissjoni u fir-Rapporti ta' 
Implimentazzjoni tal-Istrateġiji Industrijali u tal-SMEs.

(4) Barra minn hekk, meta l-Kummissjoni tikkonkludi li l-miżuri nazzjonali mhumiex 
biżżejjed u jpoġġu f'riskju l-ilħuq fil-ħin tal-objettivi u tal-miri diġitali ▌, din tista' 
tipproponi miżuri, kif xieraq, u teżerċita s-setgħat tagħha skont it-Trattati biex tiżgura 
l-ilħuq kollettiv ta' dawk l-objettivi u l-miri diġitali.

(5) F'każ li Stat Membru jiddevja kontinwament mit-trajettorja proġettata nazzjonali għal 
diversi snin, jew inkella ma jkollux il-ħsieb li jadotta azzjoni korrettiva bbażata fuq 
rakkomandazzjoni preċedenti tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni għandha tibda 
djalogu mmirat mal-Istat Membru inkwistjoni u tinforma b'dan lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. Il-Parlament Ewropew u l-kumitat kompetenti tiegħu jistgħu 
jistiednu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri kkonċernati jipparteċipaw fi skambju 
ta' fehmiet dwar il-kwistjoni.

(6) Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bi 
kwalunkwe rakkomandazzjoni adottata skont dan l-Artikolu.

Artikolu 10
Kooperazzjoni

(1) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jikkooperaw mill-qrib għall-finijiet tal-
implimentazzjoni tal-obbligi u l-kompiti stabbiliti f'din id-Deċiżjoni. Għal dak l-għan, 
l-Istati Membri jistgħu jibdew djalogu jew mal-Kummissjoni jew inkella mal-
Kummissjoni u mal-Istati Membri l-oħra dwar kwalunkwe suġġett rilevanti għall-
ilħuq tal-objettivi u tal-miri diġitali. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi l-għarfien 
espert u s-servizzi ta' assistenza teknika xierqa kollha u għandha torganizza skambju 
strutturat tal-informazzjoni, tal-aħjar prattiki u tal-koordinazzjoni. 

(1a) L-Istati Membri kkonċernati jew il-Kummissjoni jistgħu jitolbu t-tnedija ta' proċess 
ta' rieżami bejn il-pari għall-finijiet tal-implimentazzjoni tal-obbligi u l-kompiti 
stabbiliti f'din id-Deċiżjoni.

Artikolu 11
Konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati
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(1) Il-Kummissjoni għandha tikkoopera, b'mod trasparenti u fil-ħin, kif ukoll mill-qrib 
u fuq bażi kontinwa, mal-partijiet ikkonċernati privati u pubbliċi, inklużi mar-
rappreżentanti tal-SMEs, is-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili, biex tiġbor l-informazzjoni 
u tiżviluppa l-politiki, il-miżuri u l-azzjonijiet rakkomandati għall-finijiet tal-
implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni. Il-laqgħat kollha għandhom jitniżżlu fir-
reġistru ta' EU Transparency.

(2) L-Istati Membri għandhom jikkooperaw, fil-ħin, mal-partijiet ikkonċernati privati u 
pubbliċi, inklużi r-rappreżentanti tal-SMEs, is-sħab soċjali, is-soċjetà ċivili, kif ukoll 
rappreżentanti lokali u reġjonali f'konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali, meta 
jadottaw il-pjanijiet direzzjonali nazzjonali tagħhom ▌u l-aġġustamenti tagħhom. 

KAPITOLU 4
QAFAS GĦALL-PROĠETTI MULTINAZZJONALI 

Artikolu 12
Proġetti Multinazzjonali

(1) L-objettiv ▌tal-Proġetti Multinazzjonali għandu jkun li jiffaċilitaw l-ilħuq tal-miri 
diġitali. 

(2) Il-Proġetti Multinazzjonali għandhom jimmiraw għal wieħed jew aktar mill-għanijiet 
speċifiċi li ġejjin:

(a) it-titjib tal-kooperazzjoni tal-Unjoni u tal-Istati Membri fl-ilħuq tal-objettivi tad-
Deċennju Diġitali b'rispett lejn il-prinċipji ta' newtralità u ta' sostenibbiltà 
teknoloġika fl-allokazzjoni ta' fondi;

(b) it-tisħiħ tal-eċċellenza teknoloġika u tal-kompetittività industrijali tal-Unjoni fir-
rigward ta' teknoloġiji kritiċi, il-kombinazzjonijiet ta' teknoloġija 
komplimentari, il-prodotti, is-servizzi u l-infrastrutturi diġitali essenzjali għall-
irkupru ekonomiku u t-tkabbir kif ukoll għas-sigurtà u s-sikurezza tal-individwi; 

(c) l-indirizzar tal-vulnerabbiltajiet u tad-dipendenzi strateġiċi tal-Unjoni tul il-
ktajjen tal-provvista diġitali biex tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħhom;

(d) iż-żieda tad-disponibbiltà u l-promozzjoni tal-aħjar użu ta' soluzzjonijiet diġitali 
sikuri f'oqsma ta' interess pubbliku u fis-settur privat;

(e) il-kontribut għal trasformazzjoni diġitali inklużiva u sostenibbli tas-soċjetà u tal-
ekonomija ta' benefiċċju għaċ-ċittadini u għan-negozji ▌kollha madwar l-
Unjoni, b'mod partikolari l-SMEs;

(ea) il-promozzjoni tal-ħiliet diġitali għaċ-ċittadini permezz tal-edukazzjoni, it-
taħriġ u t-tagħlim tul il-ħajja, b'enfasi fuq it-trawwim ta' parteċipazzjoni 
bbilanċjata tal-ġeneru fl-opportunitajiet ta' istruzzjoni u ta' karriera;

(eb) it-tisħiħ tal-funzjonament tas-Suq Uniku Diġitali u tal-kompetittività tiegħu 
permezz tal-faċilitazzjoni tal-operazzjonijiet transfruntiera u t-tneħħija tal-
ostakli inġustifikati għall-kummerċ.

L-Anness jistabbilixxi lista indikattiva ta' oqsma possibbli ta' attività li fihom jistgħu 
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jiġu stabbiliti Proġetti Multinazzjonali li jindirizzaw dawn l-objettivi speċifiċi.

(3) Proġett Multinazzjonali għandu jinvolvi l-parteċipazzjoni ta' mill-inqas tliet Stati 
Membri.

(3a) Fejn ikun xieraq, Stat Membru li jkun qed jipparteċipa fi Proġett Multinazzjonali 
jista' jiddelega l-implimentazzjoni tal-parti tiegħu ta' dak il-proġett lil reġjun, 
f'konformità mal-pjan direzzjonali nazzjonali tiegħu.

(4) Id-dritt applikabbli tal-Unjoni u l-liġi nazzjonali konsistenti mad-dritt tal-Unjoni 
għandhom ikomplu japplikaw għall-Proġetti Multinazzjonali.

(5) Il-Kummissjoni tista' tirrakkomanda, skont l-Artikolu 6(3) u l-Artikolu 8(4), li Stati 
Membri jistabbilixxu Proġett Multinazzjonali jew tistieden lil Stat Membru 
jipparteċipa fi Proġett Multinazzjonali li jissodisfa r-rekwiżiti tal-paragrafi minn (1) sa 
(3), filwaqt li jitqiesu l-progress fl-implimentazzjoni tal-pjanijiet direzzjonali 
nazzjonali ▌. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jistgħu jintrabtu wkoll li jistabbilixxu, 
jew jissieħbu fi, Proġett Multinazzjonali bħala impenn konġunt. 

Artikolu 13
L-għażla u l-implimentazzjoni ta' Proġetti Multinazzjonali

(1) Filwaqt li tqis il-proposti għal Proġetti Multinazzjonali fil-pjanijiet direzzjonali 
▌nazzjonali tad-Deċennju Diġitali u l-impenji konġunti, il-Kummissjoni għandha, 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, tħejji u tippubblika, bħala anness għar-
rapport dwar "L-Istat tad-Deċennju Diġitali", il-prinċipji u l-prijoritajiet strateġiċi fl-
implimentazzjoni ta' Proġetti Multinazzjonali u rapport ta' progress dwar il-Proġetti 
Multinazzjonali magħżula għall-implimentazzjoni fiż-żmien tal-pubblikazzjoni tar-
rapport għal dik is-sena.

(2) Il-programmi u l-iskemi ta' investiment kollha tal-Unjoni ▌ jistgħu jikkontribwixxu 
għal Proġett Multinazzjonali, f'konformità mar-regoli li jirriżultaw mill-bażi legali 
tal-programmi. 

(2a) Pajjiż assoċjat tal-Unjoni jista' jkun involut fil-parteċipazzjoni ta' Proġett 
Multinazzjonali, meta din il-parteċipazzjoni tkun meħtieġa biex tiffaċilita l-ilħuq tal-
miri diġitali tal-Unjoni u tal-Istati Membri. Tali pajjiż assoċjat, inkluż il-
kontribuzzjonijiet finanzjarji tiegħu, għandhom jikkonformaw mar-regoli li 
jirriżultaw mill-programmi tal-Unjoni u l-iskemi ta' investiment varati fil-Proġetti 
Multinazzjonali.

(3) Entitajiet oħrajn, kemm jekk pubbliċi jew privati, jistgħu jikkontribwixxu għal Proġetti 
Multinazzjonali, meta xieraq. Il-kontribuzzjonijiet privati ma jridux jirriżultaw 
f'restrizzjonijiet għad-disponibbiltà tal-eżiti tal-proġetti għall-individwi u n-negozji 
fl-Unjoni.

(4) Il-Proġetti Multinazzjonali jistgħu jiġu implimentati permezz tal-mekkaniżmi ta' 
implimentazzjoni li ġejjin: 

(a) Impriżi Konġunti;

(b) il-Konsorzji Ewropej għall-Infrastruttura tar-Riċerka;
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(c) l-aġenziji tal-Unjoni;

(d) indipendentement mill-Istati Membri kkonċernati; 

(e) il-promozzjoni tal-eżekuzzjoni ta' Proġetti Importanti ta' Interess Ewropew 
Komuni skont il-punt (b) tal-Artikolu 107(3) tat-TFUE;

(f) il-Konsorzji Ewropej għall-Infrastruttura Diġitali f'konformità mal-Kapitolu 5 
ta' din id-Deċiżjoni;

(g) kwalunkwe mekkaniżmu ta' implimentazzjoni xieraq ieħor. 

Artikolu 14
Aċċelleratur ta' Proġetti Multinazzjonali

(1) Wara rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni msemmija fl-Artikolu 12(5), impenji 
konġunti jew fuq talba tal-Istati Membri parteċipanti, il-Kummissjoni għandha 
tikkoordina l-implimentazzjoni ta' Proġett Multinazzjonali, billi taġixxi bħala 
Aċċelleratur ta' Proġetti Multinazzjonali.

(2) Fl-ewwel pass ta' koordinazzjoni, il-Kummissjoni tippubblika sejħa għal espressjoni 
ta' interess indirizzata lill-Istati Membri kollha. Is-sejħa għal espressjoni ta' interess 
għandu jkollha l-għan li tistabbilixxi jekk Stat Membru għandux il-ħsieb li jipparteċipa 
fil-Proġett Multinazzjonali u x'kontribuzzjoni finanzjarja jew mhux finanzjarja 
jipproponi li jipprovdi.

(3) Fit-tieni pass ta' koordinazzjoni, jekk mill-inqas tliet Stati Membri jesprimu interess fi 
Proġett Multinazzjonali u fl-istess ħin jipproponu impenji finanzjarji jew mhux 
finanzjarji għal dak il-proġett, il-Kummissjoni, wara li tkun ikkonsultat mal-Istati 
Membri kollha, għandha tagħti gwida dwar l-għażla tal-mekkaniżmu ta' 
implimentazzjoni xieraq, dwar is-sorsi ta' finanzjament u dwar il-kombinazzjoni 
tagħhom fi ħdan il-proġett, kif ukoll aspetti strateġiċi oħrajn relatati mal-
implimentazzjoni ta' dak il-proġett. Il-Kummissjoni tista' tipproponi wkoll fuq 
inizjattiva tagħha stess li tikkoordina Proġett Multinazzjonali f'konformità mal-passi 
deskritti fil-paragrafi 2 u 3 lill-Istati Membri parteċipanti.

(4) Il-Kummissjoni tista' tagħti gwida rigward it-twaqqif ta' Konsorzju Ewropew ġdid 
għall-Infrastruttura Diġitali f'konformità mal-Artikolu 15. 

(5) Il-Kummissjoni għandha tappoġġa l-implimentazzjoni ta' Proġetti Multinazzjonali 
billi tipprovdi, kif xieraq, is-servizzi u r-riżorsi msemmija fl-Artikolu 10. 

KAPITOLU 5
KONSORZJU EWROPEW GĦALL-INFRASTRUTTURA DIĠITALI 

Artikolu 15
L-objettiv u l-istatus tal-Konsorzju Ewropew għall-Infrastruttura Diġitali (EDIC) 

(1) L-Istati Membri jistgħu jimplimentaw Proġett Multinazzjonali permezz ta' Konsorzju 
Ewropew għall-Infrastruttura Diġitali ("EDIC"). 

(2) EDIC għandu jkollu personalità ġuridika mid-data tad-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni tal-
Kummissjoni msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 16(3). 
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(3) EDIC għandu jkollu, f'kull Stat Membru, l-aktar kapaċità ġuridika estensiva mogħtija 
lill-entitajiet ġuridiċi skont il-liġi ta' dak l-Istat Membru. Dan jista', b'mod partikolari, 
jakkwista, jippossedi u jiddisponi minn proprjetà mobbli, immobbli u intellettwali, 
jikkonkludi kuntratti u jkun parti fi proċedimenti legali.

(4) EDIC għandu jkollu sede statutorja, li għandha tinsab fit-territorju ta' wieħed mill-
Istati Membri parteċipanti.

Artikolu 16
It-twaqqif tal-EDIC

(1) L-Istati Membri li japplikaw għat-twaqqif ta' EDIC ("applikanti") għandhom 
jissottomettu applikazzjoni lill-Kummissjoni. L-applikazzjoni għandha tiġi sottomessa 
bil-miktub u jkun fiha dawn li ġejjin:

(a) talba lill-Kummissjoni biex twaqqaf l-EDIC;

(b) l-Istatuti proposti tal-EDIC;

(c) deskrizzjoni teknika tal-Proġett Multinazzjonali li għandu jiġi implimentat mill-
EDIC;

(d) dikjarazzjoni mill-Istat Membru ospitanti li tirrikonoxxi l-EDIC bħala korp 
internazzjonali skont it-tifsira tal-punt (g) tal-Artikolu 143 u tal-punt (b) tal-
Artikolu 151(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE25 u bħala 
organizzazzjoni internazzjonali skont it-tifsira tal-punt (b) tal-Artikolu 12(1) 
tad-Direttiva tal-Kunsill 2008/118/KE26, mit-twaqqif tiegħu. Il-limiti u l-
kundizzjonijiet tal-eżenzjonijiet previsti f'dawk id-dispożizzjonijiet għandhom 
jiġu stabbiliti fi ftehim bejn il-membri tal-EDIC.

(2) Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-applikazzjoni, filwaqt li tqis l-objettivi ta' din id-
Deċiżjoni u l-kunsiderazzjonijiet prattiċi relatati mal-implimentazzjoni tal-Proġett 
Multinazzjonali li għandu jiġi implimentat mill-EDIC. 

(3) Il-Kummissjoni għandha, filwaqt li tqis ir-riżultati tal-valutazzjoni msemmija fil-
paragrafu 2, u f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 25(2), 
tadotta waħda mid-deċiżjonijiet li ġejjin permezz ta' atti ta' implimentazzjoni: 

(a) it-twaqqif tal-EDIC wara li jkun ikkonkluda li r-rekwiżiti stabbiliti f'dan il-
Kapitolu huma ssodisfati;

(b) ir-rifjut tal-applikazzjoni jekk din tikkonkludi li r-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-
Regolament mhumiex issodisfati, inkluż fin-nuqqas tad-dikjarazzjoni msemmija 
fil-punt (d) tal-Artikolu 16(1). F'dan il-każ, l-Istati Membri xorta jistgħu 
jifformaw konsorzju permezz ta' ftehim, iżda dan ma għandux ikollu l-isem 

25 Id-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta' Novembru 2006 dwar is-sistema komuni 
ta' taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU L 347, 11.12.2006, p. 1). 

26 Id-Direttiva tal-Kunsill 2008/118/KE tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar l-arranġamenti 
ġenerali għad-dazju tas-sisa u li tħassar id-Direttiva 92/12/KEE (ĠU L 9, 14.1.2009, 
p. 12).
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EDIC, u lanqas jibbenefika mill-istruttura ta' implimentazzjoni stabbilita f'dan 
il-Kapitolu. 

(4) Id-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandha tiġi nnotifikata lill-applikanti. Meta l-
applikazzjoni tiġi rifjutata, id-deċiżjoni għandha tiġi spjegata f'termini ċari u preċiżi 
lill-applikanti.

(5) Id-deċiżjoni li tistabbilixxi l-EDIC għandha tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni għandha toħloq reġistru pubbliku tal-EDICs u 
taġġornah fil-ħin.

(6) L-elementi essenzjali tal-Istatuti tal-EDIC, kif stabbiliti fil-punti (a) u (ċ) tal-
Artikolu 19(1) u, jekk applikabbli, li jinsabu fl-applikazzjoni għandhom jiġu annessi 
mad-deċiżjoni li tistabbilixxi l-EDIC.

Artikolu 17
Sħubija 

(1) Is-sħubija fl-EDIC għandha tinkludi mill-inqas tliet Stati Membri. Huma biss l-Istati 
Membri li jipprovdu kontribuzzjoni finanzjarja jew mhux finanzjarja li għandhom 
ikunu membri tal-EDIC bi drittijiet tal-vot. 

(2) Wara l-adozzjoni ta' deċiżjoni li tistabbilixxi EDIC, Stati Membri oħrajn jistgħu 
jissieħbu bħala membri fi kwalunkwe ħin fuq termini ġusti u raġonevoli speċifikati fl-
Istatuti. 

(3) L-Istati Membri li ma jipprovdux kontribuzzjoni finanzjarja jew mhux finanzjarja 
jistgħu jissieħbu fl-EDIC bħala osservaturi mingħajr drittijiet tal-vot. 

(4) EDIC jista' jkun miftuħ għall-parteċipazzjoni ta' entitajiet għajr l-Istati Membri, li 
jistgħu jinkludu, inter alia, pajjiżi assoċjati mal-Unjoni, organizzazzjonijiet 
internazzjonali ta' interess Ewropew u entitajiet privati, kif speċifikat fl-Istatuti. Jekk 
dan ikun il-każ, l-Istati Membri għandu jkollhom b'mod konġunt il-maġġoranza tad-
drittijiet tal-vot fl-assemblea tal-membri, irrispettivament mill-ammont ta' 
kontribuzzjonijiet minn entitajiet għajr l-Istati Membri. 

Artikolu 18
Governanza 

(1) EDIC għandu jkollu mill-inqas iż-żewġ korpi li ġejjin: 

(a) assemblea tal-membri magħmula mill-Istati Membri, minn entitajiet oħrajn 
imsemmija fl-Artikolu 17(4) u mill-Kummissjoni bħala l-korp li għandu setgħat 
sħaħ fit-teħid tad-deċiżjonijiet, inkluż l-adozzjoni tal-baġit;

(b) direttur, maħtur mill-assemblea tal-membri, bħala l-korp eżekuttiv u r-
rappreżentant legali tal-EDIC.

(2) Il-Kummissjoni għandha tipparteċipa fid-deliberazzjonijiet tal-assemblea tal-membri 
mingħajr dritt tal-vot. Madankollu, meta programm tal-Unjoni ġestit ċentralment 
jikkontribwixxi finanzjarjament għal Proġett Multinazzjonali, il-Kummissjoni għandu 
jkollha dritt ta' veto fuq id-deċiżjonijiet tal-assemblea. Id-deċiżjonijiet tal-assemblea 
inklużi r-riżultati tal-votazzjonijiet u deċiżjoni ta' votazzjoni partikolari ta' kull 
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membru għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku fi żmien 15-il jum mill-
adozzjoni tagħha. 

(3) L-Istatuti ta' EDIC għandhom jistabbilixxu dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-
governanza, fi ħdan ir-rekwiżiti tal-paragrafi 1 u 2. 

Artikolu 19
Statuti tal-EDIC 

(1) L-Istatuti ta' EDIC għandu jkun fihom mill-inqas dawn li ġejjin:

(a) lista ta' membri, osservaturi u l-proċedura għall-bidliet fis-sħubija u fir-
rappreżentanza, li għandhom jirrispettaw id-dritt tal-Istati Membri mhux 
parteċipanti li jissieħbu f'EDIC;

(b) id-deskrizzjoni dettaljata tal-Proġett Multinazzjonali, il-kompiti tal-Membri, 
jekk applikabbli, u l-iskeda ta' żmien indikattiva;

(c) is-sede statutorja u l-isem;

(d) id-drittijiet u l-obbligi tal-membri, inkluż l-obbligu li jagħmlu kontribuzzjonijiet 
għall-baġit; 

(da) ir-reġim tar-responsabbiltà, skont l-Artikolu 20;
(e) id-drittijiet tal-vot;

(f) ir-regoli dwar is-sjieda tal-infrastruttura, tal-proprjetà intellettwali, tal-profitt u 
ta' assi oħrajn, kif applikabbli. 

(2) L-emendi tal-elementi essenzjali tal-Istatuti annessi mad-deċiżjoni li tistabbilixxi 
EDIC skont l-Artikolu 16(6) għandhom ikunu soġġetti għall-proċedura msemmija fl-
Artikolu 16. 

Artikolu 20
Responsabbiltà 

(1) EDIC għandu jkun responsabbli għad-djun tiegħu. 

(2) Ir-responsabbiltà finanzjarja tal-membri għad-djun tal-EDIC għandha tkun limitata 
għall-kontribuzzjonijiet rispettivi tagħhom ipprovduti lill-EDIC. Il-membri jistgħu 
jispeċifikaw fl-Istatuti li huma se jassumu responsabbiltà fissa 'l fuq mill-
kontribuzzjonijiet rispettivi tagħhom jew responsabbiltà illimitata.

(3) L-Unjoni ma għandhiex tkun responsabbli għad-djun ta' EDIC. 

Artikolu 21
Il-liġi u l-ġurisdizzjoni applikabbli 

(1) It-twaqqif u l-funzjonament intern ta' EDIC għandhom ikunu regolati:

(a) mid-dritt tal-Unjoni, b'mod partikolari din id-Deċiżjoni; 
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(b) mil-liġi tal-Istat Membru fejn l-EDIC jkollu s-sede statutorja tiegħu fil-każ ta' 
kwistjonijiet mhux regolati, jew regolati parzjalment biss, mill-atti msemmija 
fil-punt (a); 

(c) mill-Istatuti u mir-regoli ta' implimentazzjoni tagħhom.

(2) Mingħajr preġudizzju għall-każijiet li fihom il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 
jkollha ġurisdizzjoni skont it-Trattati, il-liġi tal-Istat Membru fejn l-EDIC ikollu s-sede 
statutorja tiegħu għandha tiddetermina l-ġurisdizzjoni kompetenti għas-soluzzjoni ta' 
tilwim fost il-Membri b'rabta mal-EDIC, bejn il-membri u l-EDIC, u bejn EDIC u 
partijiet terzi.

Artikolu 22
Stralċ

(1) L-Istatuti għandhom jiddeterminaw il-proċedura li għandha tiġi segwita għall-istralċ 
ta' EDIC wara deċiżjoni tal-assemblea tal-membri. L-istralċ jista' jkun jinkludi t-
trasferiment ta' attivitajiet lil entità ġuridika oħra.

(2) Ir-regoli ta' insolvenza tal-Istat Membru fejn l-EDIC ikollu s-sede statutorja tiegħu 
għandhom japplikaw fil-każ li l-EDIC ma jkunx jista' jħallas id-djun tiegħu. 

Artikolu 23
Rapportar u kontroll 

(1) EDIC għandu jipproduċi rapport annwali tal-attività, b'deskrizzjoni teknika tal-
attivitajiet tiegħu u rapport finanzjarju. Dan għandu jiġi approvat mill-assemblea tal-
membri u jintbagħat lill-Kummissjoni. Dan ir-rapport għandu jkun disponibbli għall-
pubbliku.

(2) Il-Kummissjoni għandha tipprovdi gwida rigward il-kwistjonijiet koperti fir-rapport 
annwali tal-attività.

KAPITOLU 6
DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 24
Għoti ta' informazzjoni 

(1) Wara talba mill-Kummissjoni, l-Istati Membri għandhom jipprovdu l-informazzjoni 
meħtieġa lill-Kummissjoni biex twettaq il-kompiti tagħha skont din id-Deċiżjoni, 
b'mod partikolari rigward l-informazzjoni meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-
Artikoli 7, 8 u 9. L-informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni għandha tkun 
proporzjonata mat-twettiq ta' dawk il-kompiti. Meta l-informazzjoni pprovduta tkun 
tirreferi għal informazzjoni pprovduta qabel mill-impriżi bit-talba ta' Stat Membru, 
dawn l-impriżi għandhom jiġu informati b'dan sa mhux aktar tard minn 10 ijiem 
qabel ma jipprovdu l-informazzjoni lill-Kummissjoni. 
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Artikolu 24a
Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-
kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-
Artikolu 5 għal perjodu mhux limitat taż-żmien li jibda minn ... [data tad-dħul fis-
seħħ ta' din id-Direttiva].

3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-Artikolu 5 tista' tiġi revokata fi kwalunkwe 
mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha 
ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-
jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
jew f'data aktar tard speċifikata fih. Ma għandha taffettwa l-validità tal-ebda att 
delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti nnominati 
minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-
13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 5 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix 
espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien [xahrejn] 
min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma 
jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw 
lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż 
b'[xahrejn] fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 25 
Kumitat

(1) Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat ("il-Kumitat tal-
Komunikazzjonijiet"). Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament 
(UE) Nru 182/2011. 

(2) Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament 
(UE) Nru 182/2011, wara li jitqies l-Artikolu 8 tiegħu. 

Artikolu 26 
Dħul fis-seħħ

(1) Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni 
tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
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Magħmul fi Brussell,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill
Il-President Il-President
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ANNESS - Oqsma ta' attività

Oqsma ta' attività mhux eżawrjenti: 
(a) Infrastruttura u servizzi tad-data komuni Ewropej;

(b) L-għoti ta' proċessuri tal-ġenerazzjoni li jmiss b'konsum baxx tal-enerġija lill-Unjoni;

(c) L-iżvilupp tal-introduzzjoni pan-Ewropea tal-kurituri 5G;

(d) L-akkwist ta' supercomputers u kompjuters kwantistiċi, konnessi mal-EuroHPC; 

(e) L-iżvilupp u l-użu ta' infrastrutturi tal-komunikazzjoni ultrasiguri, kwantistiċi u 
bbażati fl-ispazju;

(f) L-introduzzjoni ta' network ta' ċentri tal-operazzjonijiet tas-sigurtà;

(g) Amministrazzjoni pubblika konnessa;

(h) Infrastruttura Ewropea tal-blockchain għas-servizzi;

(i) Hubs ta' innovazzjoni diġitali Ewropej;

(j) Sħubijiet ta' teknoloġija avvanzata għall-ħiliet diġitali permezz tal-Patt għall-Ħiliet;

(ja)   Ħiliet u taħriġ fiċ-ċibersigurtà;
(k) Proġetti oħra li jissodisfaw il-kriterji kollha tal-Artikolu 12 ta' din id-Deċiżjoni u li 

jsiru meħtieġa għall-kisba tal-objettivi tal-programm ta' politika Deċennju Diġitali 
maż-żmien minħabba żviluppi soċjali, ekonomiċi jew ambjentali emerġenti. 
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ANNESS: LISTA TA' ENTITAJIET JEW PERSUNI LI R-RAPPORTEUR IRĊIEVA 
KONTRIBUT MINGĦANDHOM

Il-lista li ġejja hija mfassla fuq bażi purament volontarja taħt ir-responsabbiltà esklużiva tar-
rapporteur. Ir-rapporteur irċeviet kontribut mill-entitajiet jew mill-persuni li ġejjin fit-tħejjija 
tar-rapport, sal-adozzjoni tiegħu fil-kumitat:

Entità u/jew persuna
BusinessEurope
Eurochambres
SMEunited
European Digital SME Alliance
EuroCommerce
Wi-Fi Coalition
Dynamic Spectrum Alliance
GigaEurope
Permanent Representation of the Czech Republic to the EU
Permanent Representation of the Slovak Republic to the EU
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IMPJIEGI U L-AFFARIJIET SOĊJALI

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-
Programm ta' Politika tal-2030 "Il-Perkors għad-Deċennju Diġitali"
(COM(2021)0574 – C9-0359/2021 – 2021/0293(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Dragoş Pîslaru

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-Raba' Rivoluzzjoni Industrijali, id-diġitalizzazzjoni u l-intelliġenza artifiċjali (IA) qed 
iwasslu għal bidliet fundamentali u strutturali fis-suq tax-xogħol, fuq il-post tax-xogħol, fix-
xejriet tax-xogħol u fil-profil tax-xogħol tal-ħaddiema, kif ukoll fl-imġiba tal-konsumatur u fil-
mod kif jgħixu n-nies b'mod ġenerali. Dawn il-bidliet mistennija jiġġeneraw benefiċċji għaċ-
ċittadini u s-soċjetà billi jtejbu l-kwalità tal-ħajja u joħolqu opportunitajiet ta' impjiegi ġodda u 
mudelli kummerċjali aktar sostenibbli, filwaqt li jġibu magħhom ukoll għadd ta' riskji u sfidi li 
se jirrikjedu evalwazzjoni u adattament kostanti u dinamiċi tal-oqfsa leġiżlattivi rilevanti 
f'konformità mar-regoli u l-prinċipji tal-UE. Fost dawn ir-regoli hemm il-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-Karta Soċjali 
Ewropea, kif ukoll il-Grupp ta' Esperti ta' Livell Għoli dwar il-Linji Gwida dwar l-Etika għal 
IA Affidabbli.

Il-pandemija tal-COVID-19 enfasizzat il-ħtieġa li l-ekonomija u s-soċjetà tagħna jittrasformaw 
ruħhom f'dinja aktar diġitalizzata, u wriet il-kapaċità tagħna li nirreaġixxu u nadattaw malajr 
meta jkun meħtieġ.  Il-''Perkors għad-Deċennju Diġitali'' jiżgura li l-Unjoni Ewropea tikseb 
trasformazzjoni diġitali li tkun ta' benefiċċju u li ma tħalli lil ħadd jibqa' lura. . F'dan ir-rigward, 
il-Perkors Diġitali jrid joħloq aċċess għat-tkabbir soċjali u personali u opportunità għal kulħadd 
u jrid jinkludi aspetti soċjali, ambjentali, edukattivi u tax-xogħol sabiex ma jħalli lil ħadd jibqa' 
lura u jimpedixxi d-distakk diġitali fis-soċjetà tagħna. 

Ir-rapporteur jisħaq ukoll fuq il-ħtieġa li t-trasformazzjoni diġitali tintuża biex tnaqqas id-
differenza bejn il-ġeneri fis-soċjetà u fis-suq tax-xogħol, biex toħloq opportunitajiet ġodda 
għaż-żgħażagħ tal-Ewropa u biex ittejjeb l-aċċessibbiltà għall-ħiliet diġitali u ekoloġiċi u l-
aċċess għat-teknoloġija u għall-internet b'veloċità għolja għall-gruppi żvantaġġati u 
vulnerabbli, il-popolazzjonijiet f'żoni rurali u remoti u l-anzjani.

Barra minn hekk, jeħtieġ li l-''Perkors għad-Deċennju Diġitali'' jidderieġi lill-Unjoni Ewropea 
u lill-Istati Membri lejn opportunitajiet indaqs għaċ-ċittadini tagħna biex jiksbu u jtejbu l-ħiliet 
u l-kapaċitajiet tagħhom sabiex jallinjaw ruħhom mar-rekwiżit tas-suq tax-xogħol.

Ir-rapporteur huwa tal-fehma li l-Programm ta' Politika tal-2030 għat-trasformazzjoni diġitali 
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tal-Unjoni jrid itejjeb il-kundizzjoni taċ-ċittadini tal-UE billi jinkludi tranżizzjoni ġusta lejn 
ekonomija ekoloġika u sostenibbli.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li 
ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fil-Komunikazzjoni tagħha 
"Kumpass Diġitali tal-2030: l-approċċ 
Ewropew għad-Deċennju Diġitali" tad-
9 ta' Marzu 202131 ("Komunikazzjoni 
dwar il-Kumpass Diġitali"), il-
Kummissjoni stabbilixxiet il-viżjoni tagħha 
għall-2030 biex tagħti s-setgħa liċ-ċittadini 
u lin-negozji permezz tat-tranżizzjoni 
diġitali. L-approċċ tal-Unjoni għat-
trasformazzjoni diġitali tal-ekonomija u 
tas-soċjetà jenħtieġ li jinkludi s-sovranità 
diġitali, l-inklużjoni, l-ugwaljanza, is-
sostenibbiltà, ir-reżiljenza, is-sigurtà, it-
titjib tal-kwalità tal-ħajja, ir-rispett tad-
drittijiet u l-aspirazzjonijiet taċ-ċittadini u 
jenħtieġ li dan jikkontribwixxi għal 
ekonomija u soċjetà dinamiċi, effiċjenti fl-
użu tar-riżorsi u ġusti fl-Unjoni.

(1) Fil-Komunikazzjoni tagħha "Il-
Kumpass Diġitali tal-2030: l-approċċ 
Ewropew għad-Deċennju Diġitali" tad-
9 ta' Marzu 202131 (il-"Komunikazzjoni 
dwar il-Kumpass Diġitali"), il-
Kummissjoni stabbiliet il-viżjoni tagħha 
għall-2030 biex tagħti s-setgħa liċ-ċittadini 
u lin-negozji permezz tat-tranżizzjoni 
diġitali. L-approċċ tal-Unjoni għat-
trasformazzjoni diġitali tal-ekonomija u 
tas-soċjetà jenħtieġ li jinkludi s-sovranità 
diġitali, it-tmexxija globali, l-aċċessibbiltà, 
l-affordabbiltà, l-inklużjoni, l-ugwaljanza, 
is-sostenibbiltà, ir-reżiljenza, is-sigurtà, it-
titjib tal-kwalità tal-ħajja, id-disponibbiltà 
tas-servizzi u r-rispett tad-drittijiet u l-
aspirazzjonijiet taċ-ċittadini. Jenħtieġ li 
joħloq impjiegi ta' kwalità, isaħħaħ id-
drittijiet tal-ħaddiema, is-sigurtà tal-
impjiegi u l-iżvilupp tal-ħiliet, filwaqt li 
jikkontribwixxi għall-kompetittività u għal 
ekonomija u soċjetà dinamiċi, effiċjenti fl-
użu tar-riżorsi, inklużivi u ġusti fl-Unjoni, 
u għalhekk jikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali fl-era diġitali u biex 
l-Ewropa ssir il-hotspot intraprenditorjali 
tad-dinja.

__________________ __________________
31 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-

31 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
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Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni: "Il-Kumpass 
Diġitali tal-2030: l-approċċ Ewropew 
għad-Deċennju Diġitali" COM/2021/118 
final/2.

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni: "Il-Kumpass 
Diġitali tal-2030: l-approċċ Ewropew 
għad-Deċennju Diġitali" COM/2021/118 
final/2.

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Jenħtieġ li tiġi meqjusa d-Direttiva 
(UE) 2019/882 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill1a.
__________________
1a Id-Direttiva (UE) 2019/882 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta' April 2019 dwar ir-rekwiżiti ta' 
aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi 
(ĠU L 151, 7.6.2019, p. 70).

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Kif deskritt fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni li taġġorna l-istrateġija 
industrijali l-ġdida tal-202032, l-Unjoni 
Ewropea jeħtieġ tidentifika sistemi ta' 
teknoloġiji kritiċi u setturi strateġiċi biex 
tindirizza dgħufijiet strateġiċi u dipendenzi 
ta' riskju għoli li jistgħu jwasslu għal 
nuqqas ta' provvista jew riskji marbuta 
maċ-ċibersigurtà, u biex trawwem 
tranżizzjoni diġitali. Dan jisħaq fuq l-
importanza li l-Istati Membri jingħaqdu 
flimkien u jappoġġaw l-isforzi tal-
industrija biex tindirizza dawn id-
dipendenzi u biex tiżviluppa ħtiġijiet ta' 
kapaċità strateġika. Dan iwieġeb ukoll 
għall-analiżi fir-Rapport ta' Prospettiva 

(3) Kif deskritt fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni li taġġorna l-istrateġija 
industrijali l-ġdida tal-202032, l-Unjoni 
Ewropea jeħtieġ tidentifika sistemi ta' 
teknoloġiji kritiċi u setturi strateġiċi biex 
tindirizza dgħufijiet strateġiċi u dipendenzi 
ta' riskju għoli li jistgħu jwasslu għal 
nuqqas ta' provvista jew riskji marbuta 
maċ-ċibersigurtà, u biex trawwem 
tranżizzjoni diġitali. Dan jissottolinja l-
importanza li l-Istati Membri jingħaqdu 
flimkien u jappoġġaw l-isforzi tal-
industrija biex tindirizza dawn id-
dipendenzi u biex tiżviluppa ħtiġijiet ta' 
kapaċità strateġika. Dan iwieġeb ukoll 
għall-analiżi fir-Rapport ta' Prospettiva 



RR\1256602MT.docx 41/174 PE719.734

MT

Strateġika tal-202133. Fil-qafas tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza u t-tħejjija ta' 
pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza, il-Kummissjoni ħeġġet lill-Istati 
Membri jikkoordinaw l-isforzi tagħhom 
favur Proġetti Multinazzjonali fil-qasam 
diġitali. Din l-esperjenza enfasizzat il-
ħtieġa li l-Kummissjoni tappoġġa l-isforzi 
ta' koordinazzjoni mill-Istati Membri, u li l-
Unjoni tiddisponi minn mekkaniżmi ta' 
implimentazzjoni li jiffaċilitaw l-
investimenti konġunti, biex il-Proġetti 
Multinazzjonali jimmaterjalizzaw. 
Flimkien ma' inizjattivi oħrajn tal-
Kummissjoni, bħall-Osservatorju għat-
Teknoloġiji Kritiċi34, jenħtieġ li tiġi 
stabbilita struttura ta' governanza li 
timplimenta l-Komunikazzjoni dwar il-
Kumpass Diġitali u jenħtieġ li din tgħin 
biex jiġu identifikati d-dipendenzi 
strateġiċi diġitali attwali u futuri possibbli 
tal-Unjoni u tikkontribwixxi għat-tisħiħ 
tas-sovranità diġitali tagħha.

Strateġika tal-202133. Fil-qafas tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza u t-tħejjija ta' 
pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza, il-Kummissjoni ħeġġet lill-Istati 
Membri jikkoordinaw l-isforzi tagħhom 
favur Proġetti Multinazzjonali fil-qasam 
diġitali. Din l-esperjenza enfasizzat il-
ħtieġa li l-Kummissjoni tappoġġa l-isforzi 
ta' koordinazzjoni mill-Istati Membri, u li l-
Unjoni tiddisponi minn mekkaniżmi ta' 
implimentazzjoni li jiffaċilitaw l-
investimenti konġunti, biex il-Proġetti 
Multinazzjonali jimmaterjalizzaw. 
Flimkien ma' inizjattivi oħrajn tal-
Kummissjoni, bħall-Osservatorju għat-
Teknoloġiji Kritiċi34, jenħtieġ li tiġi 
stabbilita struttura ta' governanza li 
timplimenta l-Komunikazzjoni dwar il-
Kumpass Diġitali u jenħtieġ li din tgħin 
biex jiġu identifikati d-dipendenzi 
strateġiċi diġitali attwali u futuri possibbli 
tal-Unjoni u tikkontribwixxi għat-tisħiħ 
tal-iżvilupp diġitali tan-negozji Ewropej, 
b'mod speċjali l-intrapriżi żgħar u medji, 
u fl-istess ħin tagħti lill-ħaddiema 
Ewropej għodod u għarfien diġitali aktar 
avvanzati.

_________________ _________________
32 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu 
"Aġġornament tal-Istrateġija Industrijali l-
Ġdida tal-2020: Nibnu Suq Uniku aktar 
b'saħħtu għall-irkupru tal-Ewropa", 
5.5.2021 COM(2021) 350 final.

32 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu 
"Aġġornament tal-Istrateġija Industrijali l-
Ġdida tal-2020: Nibnu Suq Uniku aktar 
b'saħħtu għall-irkupru tal-Ewropa", 
5.5.2021 COM(2021) 350 final.

33 COM(2021) 750 final tat-8.9.2021 – 
"Rapport ta' Prospettiva Strateġika tal-2021 
- Il-kapaċità u l-libertà tal-UE li taġixxi".

33 COM(2021) 750 final tat-8.9.2021 – 
"Rapport ta' Prospettiva Strateġika tal-2021 
- Il-kapaċità u l-libertà tal-UE li taġixxi".

34 Pjan ta' Azzjoni għas-sinerġiji bejn l-
industriji ċivili, tad-difiża u spazjali, 
22.02.2021, COM(2021) 70 final, 
Azzjoni 4.

34 Pjan ta' Azzjoni għas-sinerġiji bejn l-
industriji ċivili, tad-difiża u spazjali, 
22.02.2021, COM(2021) 70 final, 
Azzjoni 4.

Emenda 4
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew35 enfasizzat li l-Ewropa jenħtieġ 
li tisfrutta l-potenzjal tat-trasformazzjoni 
diġitali, li hi strument abilitanti ewlieni 
biex jintlaħqu l-objettivi tal-Patt 
Ekoloġiku. Jenħtieġ li l-Unjoni 
tippromwovi u tinvesti fit-trasformazzjoni 
diġitali meħtieġa billi t-teknoloġiji diġitali 
huma strument abilitanti kritiku għall-kisba 
tal-għanijiet ta' sostenibbiltà tal-Patt 
Ekoloġiku f'ħafna setturi differenti. 
Teknoloġiji diġitali bħall-intelliġenza 
artifiċjali, il-5G, il-cloud u l-edge 
computing u l-internet tal-oġġetti jistgħu 
jaċċelleraw u jimmassimizzaw l-impatt tal-
politiki biex jittrattaw it-tibdil fil-klima u 
jħarsu l-ambjent. Id-diġitalizzazzjoni 
tippreżenta wkoll opportunitajiet ġodda 
għall-monitoraġġ mill-bogħod tat-tniġġis 
tal-arja u tal-ilma, jew għall-monitoraġġ u 
l-ottimizzazzjoni ta' kif jintużaw l-enerġija 
u r-riżorsi naturali. L-Ewropa teħtieġ settur 
diġitali li jpoġġi s-sostenibbiltà fil-qalba 
tiegħu, filwaqt li jiżgura li l-infrastrutturi u 
t-teknoloġiji diġitali jsiru aktar sostenibbli 
u effiċjenti fl-użu tal-enerġija u tar-riżorsi 
b'mod verifikabbli, u jikkontribwixxu għal 
ekonomija u soċjetà sostenibbli, ċirkolari u 
newtrali għall-klima f'konformità mal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew.

(4) Il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew35 enfasizzat li l-Ewropa jenħtieġ 
li tisfrutta l-potenzjal tat-trasformazzjoni 
diġitali, li hi strument abilitanti ewlieni 
biex jintlaħqu l-objettivi tal-Patt 
Ekoloġiku. Jenħtieġ li l-Unjoni 
tippromwovi u tinvesti fit-trasformazzjoni 
diġitali meħtieġa billi t-teknoloġiji diġitali 
huma strument abilitanti kritiku għall-kisba 
tal-għanijiet ta' sostenibbiltà tal-Patt 
Ekoloġiku f'ħafna setturi differenti, u 
għall-iżgurar li dawn il-politiki jkunu ta' 
benefiċċju għall-ġenerazzjonijiet attwali u 
dawk futuri. Teknoloġiji diġitali bħall-
intelliġenza artifiċjali, il-5G, il-cloud u l-
edge computing u l-internet tal-oġġetti 
jistgħu jaċċelleraw u jimmassimizzaw l-
impatt tal-politiki li jittrattaw l-objettivi tal-
Patt Ekoloġiku Ewropew u jħarsu l-
ambjent. Id-diġitalizzazzjoni tippreżenta 
wkoll opportunitajiet ġodda għat-trasport 
sostenibbli, għall-agrikoltura intelliġenti 
u l-grilji intelliġenti, għall-monitoraġġ 
mill-bogħod tat-tniġġis tal-arja u tal-ilma, 
jew għall-monitoraġġ u l-ottimizzazzjoni 
ta' kif jistgħu jintużaw l-enerġija u r-riżorsi 
naturali, inkluż biex jiġi evitat il-faqar 
enerġetiku u jiġu żgurati l-effiċjenza u l-
affordabbiltà tal-enerġija. L-Ewropa 
teħtieġ settur diġitali li jpoġġi s-
sostenibbiltà, il-kompetittività, l-inklużjoni 
u l-ekwità fil-qalba tiegħu, filwaqt li 
jiżgura li l-infrastrutturi u t-teknoloġiji 
diġitali jsiru aktar sostenibbli u effiċjenti 
fl-użu tal-enerġija u tar-riżorsi b'mod 
verifikabbli, u jikkontribwixxu għal 
ekonomija u soċjetà sostenibbli, ġusti, 
ċirkolari u newtrali għall-klima 
f'konformità mal-Patt Ekoloġiku Ewropew.

__________________ __________________
35 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, 

35 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, 
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lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni 
"Il-Patt Ekoloġiku Ewropew", 11.12.2019, 
COM/2019/640 final.

lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni 
"Il-Patt Ekoloġiku Ewropew", 11.12.2019, 
COM/2019/640 final.

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Jenħtieġ li l-miżuri previsti fil-
Komunikazzjoni dwar il-Kumpass Diġitali 
jiġu implimentati, biex jiġu intensifikati l-
azzjonijiet definiti fl-istrateġija "Insawru l-
Futur Diġitali tal-Ewropa", u filwaqt li 
jibnu fuq l-istrumenti eżistenti tal-Unjoni 
(bħall-programmi ta' Koeżjoni, l-Istrument 
ta' Appoġġ Tekniku, ir-Regolament 
(UE) 2021/694 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill36, ir-Regolament 
(UE) 2021/695 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill37 u r-Regolament 
(UE) 2021/523 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill38) u dwar il-fondi allokati għat-
tranżizzjoni diġitali tar-Regolament 
(UE) 2021/38 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill39. Għalhekk, permezz ta' din id-
Deċiżjoni, jenħtieġ li jiġi stabbilit 
Programm ta' Politika "Il-Perkors għad-
Deċennju Diġitali" biex tinkiseb, titħaffef u 
titfassal trasformazzjoni diġitali b'suċċess 
tal-ekonomija u s-soċjetà tal-Unjoni.

(5) Jenħtieġ li l-miżuri previsti fil-
Komunikazzjoni dwar il-Kumpass Diġitali 
jiġu implimentati, biex jiġu intensifikati l-
azzjonijiet definiti fl-istrateġija "Insawru l-
Futur Diġitali tal-Ewropa", u filwaqt li 
jibnu fuq l-istrumenti eżistenti tal-Unjoni 
(bħall-programmi ta' Koeżjoni, l-Istrument 
ta' Appoġġ Tekniku, ir-Regolament 
(UE) 2021/694 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill36, ir-Regolament 
(UE) 2021/695 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill37 u r-Regolament 
(UE) 2021/523 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill38) u fuq il-fondi allokati għat-
tranżizzjoni diġitali tar-Regolament 
(UE) 2021/38 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill39 filwaqt li jagħmlu użu, fejn 
xieraq, mis-sinerġiji bejn il-fondi tal-
Unjoni u dawk nazzjonali. Għalhekk, 
permezz ta' din id-Deċiżjoni, jenħtieġ li jiġi 
stabbilit Programm ta' Politika "Il-Perkors 
għad-Deċennju Diġitali" biex tinkiseb, 
titħaffef u titfassal trasformazzjoni diġitali 
b'suċċess tal-ekonomija u s-soċjetà tal-
Unjoni, filwaqt li ħadd ma jitħalla jibqa' 
lura.

_________________ _________________
36 Ir-Regolament (UE) 2021/694 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta' April 2021 li jistabbilixxi l-
Programm Ewropa Diġitali u li jħassar id-
Deċiżjoni (UE) 2015/2240 (ĠU L 166, 
11.5.2021, p. 1).

36 Ir-Regolament (UE) 2021/694 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta' April 2021 li jistabbilixxi l-
Programm Ewropa Diġitali u li jħassar id-
Deċiżjoni (UE) 2015/2240 (ĠU L 166, 
11.5.2021, p. 1).

37 Ir-Regolament (UE) 2021/695 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

37 Ir-Regolament (UE) 2021/695 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
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28 ta' April 2021 li jistabbilixxi l-Orizzont 
Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka 
u l-Innovazzjoni, li jistabbilixxi r-regoli 
tiegħu għall-parteċipazzjoni u d-
disseminazzjoni, u li jħassar ir-
Regolamenti (UE) Nru 1290/2013 u (UE) 
Nru 1291/2013 (ĠU L 170, 12.5.2021, 
p. 1).

28 ta' April 2021 li jistabbilixxi l-Orizzont 
Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka 
u l-Innovazzjoni, li jistabbilixxi r-regoli 
tiegħu għall-parteċipazzjoni u d-
disseminazzjoni, u li jħassar ir-
Regolamenti (UE) Nru 1290/2013 u (UE) 
Nru 1291/2013 (ĠU L 170, 12.5.2021, 
p. 1).

38 Ir-Regolament (UE) 2021/523 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta' Marzu 2021 li jistabbilixxi l-
Programm InvestEU u li jemenda r-
Regolament (UE) 2015/1017 (ĠU L 107, 
26.3.2021, p. 30).

38 Ir-Regolament (UE) 2021/523 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta' Marzu 2021 li jistabbilixxi l-
Programm InvestEU u li jemenda r-
Regolament (UE) 2015/1017 (ĠU L 107, 
26.3.2021, p. 30).

39 Ir-Regolament (UE) 2021/241 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta' Frar 2021 li jistabbilixxi l-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza (ĠU L 57, 
18.2.2021, p. 17).

39 Ir-Regolament (UE) 2021/241 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta' Frar 2021 li jistabbilixxi l-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza (ĠU L 57, 
18.2.2021, p. 17).

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Biex tiġi segwita t-trajettorja tal-
Unjoni fir-rigward tal-pass tat-
trasformazzjoni diġitali, jenħtieġ li jiġu 
stabbiliti miri diġitali. Jenħtieġ li dawn il-
miri jkunu marbuta ma' oqsma konkreti, 
meta l-progress jenħtieġ li jsir b'mod 
kollettiv fl-Unjoni. Il-miri jsegwu l-erba' 
punti kardinali identifikati fil-
Komunikazzjoni dwar il-Kumpass Diġitali, 
identifikati bħala l-oqsma essenzjali għat-
trasformazzjoni diġitali tal-Unjoni: il-ħiliet 
diġitali, l-infrastrutturi diġitali, id-
diġitalizzazzjoni tan-negozji u d-
diġitalizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi.

(6) Biex tiġi segwita t-trajettorja tal-
Unjoni fir-rigward tal-pass tat-
trasformazzjoni diġitali, jenħtieġ li jiġu 
stabbiliti miri diġitali, filwaqt li jitqiesu s-
sitwazzjonijiet speċifiċi u d-differenzi fil-
kapaċitajiet tal-Istati Membri individwali. 
Jenħtieġ li dawn il-miri jkunu marbuta ma' 
oqsma konkreti, meta l-progress jenħtieġ li 
jsir b'mod kollettiv fl-Unjoni. Il-miri 
jsegwu l-erba' punti kardinali identifikati 
fil-Komunikazzjoni dwar il-Kumpass 
Diġitali, identifikati bħala l-oqsma 
essenzjali għat-trasformazzjoni diġitali tal-
Unjoni: l-edukazzjoni u l-ħiliet diġitali, l-
infrastrutturi diġitali, id-diġitalizzazzjoni 
tan-negozji u d-diġitalizzazzjoni tas-
servizzi pubbliċi. Madankollu, sabiex 
jinkisbu dawn l-objettivi jeħtieġ li jiġi 
adottat approċċ trażversali li jipprevedi 
żvilupp sħiħ tad-dimensjoni soċjali, sabiex 
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jiżgura li l-bniedem jitpoġġa fiċ-ċentru 
tal-proċessi tat-trasformazzjoni diġitali.

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Il-kompetizzjoni globali u l-wirt ta' 
valuri taċ-ċittadini tal-Unjoni jimponu l-
indirizzar ta' dawn l-isfidi fuq diversi 
livelli, billi d-dimensjoni soċjali tad-
diġitalizzazzjoni tiġi żviluppata flimkien 
mad-dimensjoni ekonomika tagħha. L-
Unjoni Ewropea għandha d-dritt u d-
dover politiku, morali u kulturali li tirsisti 
biex tfassal approċċ etiku u ffokat fuq il-
bniedem għall-proċessi tad-
diġitalizzazzjoni, fejn il-bniedem ikun 
kemm forza motriċi kif ukoll benefiċjarju 
tal-innovazzjoni.

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-ħiliet diġitali, bażiċi u avvanzati, 
huma essenzjali biex tissaħħaħ ir-
reżiljenza kollettiva tas-soċjetà tal-Unjoni. 
Iċ-ċittadini b'setgħa u kapaċitajiet diġitali 
se jkunu jistgħu jieħdu vantaġġ mill-
opportunitajiet tad-Deċennju Diġitali. 
Barra minn hekk, jenħtieġ li t-taħriġ u l-
edukazzjoni diġitali jappoġġaw forza tax-
xogħol li tippermetti lin-nies jistgħu 
jiksbu ħiliet diġitali speċjalizzati biex 
ikollhom impjiegi ta' kwalità u karrieri ta' 
sodisfazzjon f'numri ferm akbar mil-lum, 
b'konverġenza bejn in-nisa u l-irġiel. Barra 
minn hekk, fattur abilitanti essenzjali biex 
jittieħed vantaġġ mill-benefiċċji tad-
diġitalizzazzjoni, għal aktar żviluppi 
teknoloġiċi u għat-tmexxija diġitali tal-

(7) Il-ħiliet diġitali, bażiċi u avvanzati, 
għal kulħadd, b'enfasi speċjali fuq il-
gruppi vulnerabbli, huma essenzjali biex 
jissaħħu r-reżiljenza kollettiva tas-soċjetà, 
l-ekonomija u s-sostenibbiltà tal-ambjent 
tal-Unjoni, jingħalaq id-distakk diġitali, 
tiġi żgurata l-kompetittività globali tal-
Unjoni u jitnaqqsu d-dipendenzi 
teknoloġiċi tagħha. Iċ-ċittadini, ta' 
kwalunkwe età, b'setgħa u kapaċitajiet 
diġitali se jkunu jistgħu jieħdu vantaġġ 
mill-opportunitajiet tad-Deċennju Diġitali, 
ikollhom impjiegi ta' kwalità u għarfien u 
jkollhom aċċess aħjar għad-drittijiet 
soċjali u tax-xogħol tagħhom, offline u 
online. Barra minn hekk, jenħtieġ li t-
taħriġ u l-edukazzjoni diġitali, permezz tat-
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Ewropa hu infrastruttura diġitali 
sostenibbli għall-konnettività, il-
mikroelettronika u l-kapaċità li tiġi 
pproċessata data vasta. Hemm bżonn 
konnettività eċċellenti u sigura għal 
kulħadd u kullimkien fl-Ewropa, inkluż 
f'żoni rurali u remoti40. Il-ħtiġijiet tas-
soċjetà għall-wisa' tal-banda tad-download 
u tal-upload qed jiżdiedu b'mod kostanti. 
Sal-2030, jenħtieġ li n-networks 
b'veloċitajiet tal-gigabits ikunu disponibbli 
f'kundizzjonijiet aċċessibbli għal dawk 
kollha li jeħtieġu jew jixtiequ din il-
kapaċità. Barra minn hekk, il-
mikroproċessuri li llum diġà huma fil-bidu 
tal-biċċa l-kbira tal-ktajjen tal-valur 
strateġiċi ewlenin huma mistennija li jkunu 
f'domanda saħansitra ogħla fil-futur, b'mod 
partikolari dawk l-aktar innovattivi. Fatturi 
abilitanti kritiċi mistennija jkunu edge node 
newtrali għall-klima u sigur ħafna li jiżgura 
aċċess għal servizzi tad-data b'latenza 
baxxa kull fejn ikunu jinsabu n-negozji, u 
l-kapaċità kwantistika.

taħriġ vokazzjonali u professjonali, it-
taħriġ mill-ġdid, it-titjib tal-ħiliet u t-
tagħlim tul il-ħajja, jipprovdu lill-
ħaddiema l-ħiliet meħtieġa fir-rigward 
tal-litteriżmu, in-numeriżmu u s-suġġetti 
STEM. Irid ikun hemm enfasi partikolari 
fuq l-inklużjoni tal-gruppi żvantaġġati 
bħaż-żgħażagħ, in-nisa, il-persuni 
b'diżabilità, l-anzjani u l-persuni li jgħixu 
f'żoni rurali u remoti biex ikollhom 
impjiegi ta' kwalità u karrieri ta' 
sodisfazzjon f'numri ferm akbar mil-lum u 
aċċess ugwali għall-edukazzjoni diġitali 
jew it-telexogħol, kif enfasizzat bil-
pandemija tal-COVID-19, b'konverġenza 
bejn in-nisa u l-irġiel, u b'perspettiva 
qawwija tal-ġeneru biex tiġi żgurata l-
parteċipazzjoni ugwali tan-nisa fit-
tranżizzjoni diġitali. Jenħtieġ li ssir enfasi 
partikolari fuq il-promozzjoni ta' studji 
interdixxiplinari relatati mad-
diġitalizzazzjoni u l-ICT, u fuq l-
adattament tal-ħiliet diġitali għall-
impjiegi fis-suq tax-xogħol u l-ambjent 
diġitali l-ġdid.
Barra minn hekk, fattur abilitanti essenzjali 
biex jittieħed vantaġġ mill-benefiċċji tad-
diġitalizzazzjoni, għal aktar żviluppi 
teknoloġiċi u għat-tmexxija diġitali tal-
Ewropa hu infrastruttura diġitali 
sostenibbli għall-konnettività, il-
mikroelettronika u l-kapaċità li tiġi 
pproċessata data vasta. Hemm bżonn 
konnettività eċċellenti u sigura, internet 
affordabbli u aċċess għall-għodod diġitali 
għal kulħadd u kullimkien fl-Ewropa, 
inkluż f'żoni rurali u remoti40 biex tinkiseb 
Unjoni inklużiva fejn l-ebda grupp ma 
jkun fi żvantaġġ. Il-ħtiġijiet tas-soċjetà 
għall-wisa' tal-banda tad-download u tal-
upload qed jiżdiedu b'mod kostanti. Sal-
2030, jenħtieġ li n-networks b'veloċitajiet 
tal-gigabits ikunu disponibbli 
f'kundizzjonijiet aċċessibbli għal dawk 
kollha li jeħtieġu jew jixtieq ikollhom din 
il-kapaċità. Barra minn hekk, il-
mikroproċessuri li llum diġà huma fil-bidu 
tal-biċċa l-kbira tal-ktajjen tal-valur 
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strateġiċi ewlenin huma mistennija li jkunu 
f'domanda saħansitra ogħla fil-futur, b'mod 
partikolari dawk l-aktar innovattivi. Fatturi 
abilitanti kritiċi mistennija jkunu edge node 
newtrali għall-klima u sigur ħafna li jiżgura 
aċċess għal servizzi tad-data b'latenza 
baxxa kull fejn ikunu jinsabu n-negozji, u 
l-kapaċità kwantistika.

__________________ __________________
40 Viżjoni fit-tul għaż-Żoni Rurali tal-UE. 
COM(2021) 345 finali.

40 Viżjoni fit-tul għaż-Żoni Rurali tal-UE. 
COM(2021) 345 final.

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Il-kwistjonijiet tas-saħħa mentali 
relatati max-xogħol u mal-edukazzjoni 
mill-bogħod żdiedu b'mod drammatiku fl-
Unjoni fi żminijiet reċenti, b'mod 
partikolari fost iż-żgħażagħ. Il-metodi ta' 
ħidma u l-ambjenti tax-xogħol ġodda, li 
jirrikjedu l-użu ta' għodod diġitali, 
naqqsu d-delineazzjoni tal-ispazji privati u 
dawk tax-xogħol u żiedu l-pressjoni fuq il-
ħaddiema biex ikunu konnessi b'mod 
permanenti mal-ambjenti virtwali, 
prattika li ntwera li hija ta' detriment 
għas-saħħa u l-benesseri mentali fin-
nuqqas ta' miżuri preventivi u 
prekawzjonarji. It-trawwim ta' elementi 
robusti relatati mas-saħħa u l-benesseri 
mentali, il-prevenzjoni, l-appoġġ 
psikoloġiku, l-irkupru u l-kura ta' segwitu 
huma meħtieġa biex jiġi żgurat li l-
ħaddiema jkunu jistgħu jibbenefikaw 
minn ambjenti tax-xogħol imfassla mill-
ġdid diġitalment, b'enfasi partikolari fuq 
il-promozzjoni tad-dritt tagħhom għall-
iskonnessjoni mingħajr biża' ta' 
konsegwenzi negattivi u l-kisba ta' bilanċ 
bejn ix-xogħol u l-ħajja privata fl-era 
diġitali.
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Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Lil hinn mill-fatturi abilitanti, it-
teknoloġiji kollha msemmija hawn fuq se 
jkunu fil-qalba ta' prodotti ġodda, proċessi 
ta' manifattura ġodda u mudelli 
kummerċjali ġodda bbażati fuq il-
kondiviżjoni ġusta tad-data fl-ekonomija 
tad-data. It-trasformazzjoni tan-negozji se 
tkun tiddependi fuq il-kapaċità tagħhom li 
jadottaw teknoloġiji diġitali ġodda malajr u 
b'mod ġenerali, inkluż fl-ekosistemi 
industrijali u tas-servizzi li bħalissa 
għadhom lura.

(8) Lil hinn mill-fatturi abilitanti, it-
teknoloġiji kollha msemmija hawn fuq se 
jkunu fil-qalba ta' prodotti ġodda, proċessi 
ta' manifattura ġodda u mudelli 
kummerċjali ġodda bbażati fuq il-
kondiviżjoni ġusta tad-data fl-ekonomija 
tad-data. It-trasformazzjoni b'suċċess tan-
negozji se tkun tiddependi fuq il-kapaċità 
tagħhom li jadottaw teknoloġiji diġitali 
ġodda malajr u b'mod ġenerali, inkluż fl-
ekosistemi industrijali u tas-servizzi li 
bħalissa għadhom lura u li jħejju l-
ħaddiema tagħhom b'ħiliet għar-realtà l-
ġdida.

Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) Id-diġitalizzazzjoni tista' toffri lill-
ħaddiema aktar flessibbiltà u 
indipendenza, iżda tista' tipproduċi wkoll 
"teknostress" minħabba t-tagħbija żejda 
konjittiva u l-istress mentali u emozzjonali 
kkawżati minn ħidma intensiva b'għodod 
tal-IT. Id-diġitalizzazzjoni aggravat is-
sitwazzjoni tal-ħaddiema b'livell baxx ta' 
ħiliet li mhumiex kapaċi jlaħħqu ma' 
teknoloġiji ġodda jew jaċċessawhom u 
jissograw li jibqgħu lura jew li jkollhom 
jaħdmu b'rata simili għal magna 
minħabba l-interazzjonijiet bejn il-
bniedem u l-magni. Jekk jiġi pprovdut 
livell limitu ta' protezzjoni, jistgħu 
joħorġu aspetti pożittivi mid-
diġitalizzazzjoni peress li din tista' 
tiffaċilita l-aċċess għas-suq tax-xogħol 
għal dawk b'diżabilitajiet fiżiċi, 
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newrodiverġenzi, kwistjonijiet ta' saħħa 
mentali u dawk b'responsabbiltajiet ta' 
indukrar, jekk jiġi implimentat tajjeb.

Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8c) It-telexogħol ġab miegħu 
konsegwenzi pożittivi bħal opportunitajiet 
aħjar ta' xogħol għan-nisa, aktar 
flessibbiltà u awtonomija, u f'xi każijiet, 
bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja 
privata; iżda dawn ma jpattux għall-
konsegwenzi negattivi perċepiti tat-
telexogħol, bħalma huma l-ammont żejjed 
ta' konnessjoni u t-teknostress, li jwassal 
għal sigħat tax-xogħol addizzjonali mhux 
imħallsa, u għandu wkoll impatti negattivi 
fuq is-saħħa, jikser id-dritt għall-
iskonnessjoni u l-bilanċ bejn ix-xogħol u 
l-ħajja privata, iċajpar il-linji bejn il-ħajja 
professjonali u dik privata, b'sigħat tax-
xogħol itwal inkluż xogħol fil-ħin liberu, 
u jżid id-dipendenza fuq l-iskrins, 
b'nuqqas ta' tagħmir ergonomiku tal-
uffiċċju disponibbli fid-dar, żieda fis-
sorveljanza tal-ħaddiema minn sistemi 
tal-IA, u nuqqas ta' interazzjoni soċjali.

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8d) Ix-xogħol diġitali u t-telexogħol 
jistgħu joħolqu tħassib dwar il-privatezza 
fir-rigward tad-drittijiet tal-ħaddiema, 
peress li jistgħu joħolqu pressjoni fuq l-
impjegati biex jibqgħu sigħat twal 
quddiem l-iskrins, u għalhekk tali għodod 
m'għandhomx jintużaw għall-monitoraġġ 
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tal-prestazzjoni tal-ħaddiema; iż-żieda fil-
ħaddiema gig għandha t-tendenza li 
tinċentiva forom ġodda ta' impjieg bħal 
kuntratti b'żero sigħat jew impjieg 
indipendenti li jwassal għal nuqqas ta' 
protezzjoni u instabbiltà għall-ħaddiema, 
iżid ir-riskji psikosoċjali, il-prekarjetà tal-
introjtu, l-insigurtà u l-mard 
muskoloskeletali.

Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8e) Hemm valur miżjud ċar fl-
integrazzjoni u fis-simplifikazzjoni tal-
qafas tal-Unjoni biex jiġi attirat talent 
internazzjonali fis-settur tat-teknoloġija, 
sabiex ikun possibbli fluss ta' talent u 
mobilità għal dawk li jiġu jaħdmu fl-
Unjoni, u għal dawk li jixtiequ jkunu 
mobbli fi ħdan l-Unjoni. F'dan ir-
rigward, l-Istati Membri jenħtieġ li jiġu 
mħeġġa jippromwovu skemi tal-Unjoni 
fuq livell ugwali għal skemi nazzjonali, 
bħad-Direttiva riveduta dwar il-Karta Blu 
li tirrikonoxxi l-ħiliet ta' pajjiżi terzi fis-
settur tat-teknoloġija b'mod ekwivalenti 
għall-kwalifiki, u b'hekk tegħleb wieħed 
mill-ostakli ewlenin biex jiġi attirat talent 
internazzjonali fis-settur tat-teknoloġija. 
Barra minn hekk, għodod u innovattivi 
ġodda u leġiżlazzjonijiet huma meħtieġa 
biex jgħinu jqabblu lil min iħaddem ma' 
ħaddiema prospettivi tal-ICT, jindirizzaw 
in-nuqqasijiet fis-suq tax-xogħol, u 
jiffaċilitaw ir-rikonoxximent ta' kwalifiki 
u ħiliet internazzjonali.

Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8f (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8f) L-iżvilupp ta' kurrikuli effettivi 
għall-edukazzjoni diġitali jeħtieġ rieda 
politika, riżorsi suffiċjenti u riċerka 
xjentifika; Il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri jenħtieġ li jagħtu prijorità lill-
iżvilupp ta' metodi ta' tagħlim u kurrikuli 
innovattivi fil-qasam STEM u l-
ipprogrammar, u b'mod partikolari biex 
isaħħu l-livell tal-matematika, l-analiżi 
statistika u ekonometrika bil-għan li 
tinftiehem in-natura probabilistika tal-
algoritmi tal-IA; l-aċċess tan-nisa fl-
edukazzjoni u t-taħriġ STEM jenħtieġ li 
jiġi ffaċilitat peress li tali żvilupp tal-ħiliet 
huwa meħtieġ fl-edukazzjoni għall-adulti 
daqs kemm fl-edukazzjoni primarja jew 
sekondarja; jenħtieġ li l-edukazzjoni 
diġitali tqajjem ukoll kuxjenza dwar 
elementi tal-ħajja ta' kuljum ibbażati fuq 
it-tagħlim awtomatiku, inklużi magni ta' 
rakkomandazzjoni, reklamar immirat, 
algoritmi tal-media soċjali u deep fakes.

Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8g (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8g) Il-lakuni diġitali eżistenti jistgħu 
jingħalqu biss b'miżuri mmirati u 
inklużivi kemm lejn in-nisa kif ukoll lejn 
l-anzjani u hemm ħtieġa, għalhekk, ta' 
investimenti sostanzjali f'miżuri ta' taħriġ 
mill-ġdid, titjib fil-ħiliet u edukattivi 
mmirati biex jingħalqu tali lakuni diġitali; 
jenħtieġ li jiġi indirizzat in-nuqqas ta' 
miżuri mmirati u sistematiċi fit-taħriġ 
professjonali għall-adulti.

Emenda 17

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8h (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8h) Kull faċilità tal-edukazzjoni 
jenħtieġ li jkollha aċċess għall-broadband 
kif ukoll infrastruttura tat-tagħlim diġitali 
b'saħħitha; l-għalliema jenħtieġ li 
jkollhom il-ħiliet u l-għodod meħtieġa tal-
IA biex jipprovdu ambjent ta' tagħlim 
diġitali; jenħtieġ li jintalab investiment 
f'inizjattivi ta' ħiliet ta' kodifikazzjoni taż-
żgħażagħ biex jitrawmu ħiliet tal-IA u 
kwalifiki ta' livell għoli, inklużi akkademji 
tal-kodifikazzjoni, programmi tal-iskejjel 
tas-sajf u boroż ta' studju speċifiċi għall-
IA; it-Traineeships ta' Opportunità 
Diġitali (DOT) tal-UE jenħtieġ li jiġu 
estiżi aktar għat-taħriġ vokazzjonali.

Emenda 18

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8i (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8i) Il-Kummissjoni għandha ssegwi l-
għan tagħha li jkollha 20 miljun speċjalist 
fl-ICT impjegati fl-Unjoni, biex tnaqqas 
id-disparità kbira bejn il-ġeneri f'dan is-
settur. Sabiex iżżomm l-aqwa talent tal-
ICT u tevita l-eżodu tal-imħuħ, jeħtieġ li 
l-Unjoni tagħti lok għal salarji 
kompetittivi, kundizzjonijiet tax-xogħol 
tajbin, kooperazzjoni transfruntiera u 
infrastruttura kompetittiva tal-
innovazzjoni.

Emenda 19

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-ħajja demokratika u s-servizzi 
pubbliċi se jiddependu wkoll b'mod 
kruċjali fuq it-teknoloġiji diġitali u, 

(9) Il-ħajja demokratika u s-servizzi 
pubbliċi se jiddependu wkoll b'mod 
kruċjali fuq it-teknoloġiji diġitali u, 
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għalhekk, għandhom ikunu kompletament 
aċċessibbli għal kulħadd, bħala ambjent 
diġitali mill-aqwa li jipprovdi servizzi u 
għodod faċli biex jintużaw, effiċjenti u 
personalizzati bi standards għoljin ta' 
sigurtà u privatezza.

għalhekk, jenħtieġ li jkunu, flimkien mat-
taħriġ fil-ħiliet diġitali, kompletament 
aċċessibbli għal kulħadd, b'mod 
partikolari l-gruppi f'sitwazzjoni 
vulnerabbli, inklużi l-persuni b'diżabilità, 
il-persuni minn ambjenti u żoni 
żvantaġġati, kif ukoll l-anzjani. Dawn is-
servizzi jenħtieġ li jieħdu l-forma ta' 
ambjent diġitali mill-aqwa li jipprovdi 
servizzi u għodod faċli biex jintużaw, 
effiċjenti u personalizzati bi standards 
għoljin ta' sigurtà u privatezza. Is-servizzi 
pubbliċi kollha jenħtieġ li jkunu 
disponibbli kemm online kif ukoll offline.

Emenda 20

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Progress armonjuż, inklużiv u 
kostanti lejn it-trasformazzjoni diġitali u 
lejn l-ilħuq tal-miri diġitali fl-Unjoni, 
jeħtieġ forma ta' governanza komprensiva, 
robusta, affidabbli, flessibbli u trasparenti, 
ibbażata fuq kooperazzjoni u 
koordinazzjoni mill-qrib bejn l-
istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-
Unjoni, u l-Istati Membri. Mekkaniżmu 
xieraq jenħtieġ li jiżgura l-koordinazzjoni 
tal-konverġenza u l-konsistenza u l-
effettività tal-politiki u tal-miżuri fil-livell 
tal-Unjoni u f'dak nazzjonali. Għalhekk, 
jeħtieġ jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet dwar 
mekkaniżmu ta' monitoraġġ u 
kooperazzjoni li jimplimenta l-
Komunikazzjoni dwar il-Kumpass Diġitali.

(11) Progress armonjuż, inklużiv u 
kostanti lejn it-trasformazzjoni diġitali u 
lejn l-ilħuq tal-miri diġitali fl-Unjoni, 
jeħtieġ forma ta' governanza komprensiva, 
robusta, affidabbli, inklużiva, flessibbli u 
trasparenti, ibbażata fuq kooperazzjoni u 
koordinazzjoni mill-qrib bejn l-
istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-
Unjoni, l-Istati Membri u firxa vasta ta' 
partijiet ikkonċernati u sħab soċjali. 
Mekkaniżmu xieraq jenħtieġ li jiżgura l-
koordinazzjoni tal-konverġenza u l-
konsistenza u l-effettività tal-politiki u tal-
miżuri fil-livell tal-Unjoni u f'dak 
nazzjonali. Għalhekk, jeħtieġ jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet dwar mekkaniżmu ta' 
monitoraġġ u kooperazzjoni li jimplimenta 
l-Komunikazzjoni dwar il-Kumpass 
Diġitali.

Emenda 21

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Jenħtieġ li l-Indiċi tal-Ekonomija u 
s-Soċjetà Diġitali ("DESI")41 isir parti mir-
rapport dwar l-istat tad-Deċennju Diġitali u 
jenħtieġ li jintuża għall-monitoraġġ tal-
progress lejn il-miri diġitali. Jenħtieġ li dan 
il-monitoraġġ ikun jinkludi analiżi tal-
indikaturi li jkejlu l-progress fil-livell tal-
Istati Membri, il-politiki u l-inizjattivi 
nazzjonali mmirati biex jilħqu l-objettivi ta' 
din id-Deċiżjoni u l-miri kif ukoll l-
analiżijiet orizzontali u tematiċi li jsegwu t-
trasformazzjoni diġitali tal-ekonomiji 
Ewropej u klassifikazzjoni tal-progress tal-
Istati Membri fihom. B'mod partikolari, id-
dimensjonijiet u l-indikaturi tad-DESI 
jenħtieġ li jkunu allinjati mal-miri diġitali 
stabbiliti f'din id-Deċiżjoni. Għal kull mira 
diġitali, l-indikaturi ewlenin tal-
prestazzjoni ("KPIs") jenħtieġ li jiġu 
stabbiliti fl-atti ta' implimentazzjoni li 
għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni. 
Jenħtieġ li l-KPIs jiġu aġġornati kull meta 
jkun meħtieġ għal monitoraġġ effettiv 
kontinwu u biex jitqiesu l-iżviluppi 
teknoloġiċi. Il-mekkaniżmu għall-ġbir 
tad-data fi ħdan l-Istati Membri jenħtieġ li 
jissaħħaħ biex jippreżenta s-sitwazzjoni 
attwali dwar il-progress lejn il-miri diġitali, 
kif ukoll informazzjoni dwar il-politiki, il-
programmi u l-inizjattivi rilevanti fil-livell 
nazzjonali. Abbażi tar-rieżamijiet u meta 
meħtieġ, jenħtieġ li l-Kummissjoni tħejji 
pjan direzzjonali b'konsultazzjoni mal-
Istati Membri biex jiġu stabbiliti l-ħtiġijiet 
futuri tal-ġbir tad-data. . Meta tiġi biex 
tiddefinixxi d-DESI, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tibbaża l-aktar fuq l-
istatistika uffiċjali miġbura fi stħarriġiet 
differenti tal-Unjoni dwar is-soċjetà tal-
informazzjoni42. Jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tuża studji speċifiċi biex tiġbor data għal 
dawk l-indikaturi rilevanti li ma jitkejlux 
fl-istħarriġiet tal-Unjoni.

(13) Jenħtieġ li l-Indiċi tal-Ekonomija u 
s-Soċjetà Diġitali ("DESI")41, inkluża t-
Tabella ta' Valutazzjoni dwar in-Nisa fid-
Dinja Diġitali ("WiD"), isir parti mir-
rapport dwar l-istat tad-Deċennju Diġitali u 
jenħtieġ li jintuża għall-monitoraġġ tal-
progress lejn il-miri diġitali, inklużi dawk 
biex titnaqqas id-diskrepanza diġitali bejn 
il-ġeneri sal-2030. Jenħtieġ li dan il-
monitoraġġ ikun jinkludi analiżi tal-
indikaturi li jkejlu l-progress fil-livell tal-
Istati Membri, il-politiki u l-inizjattivi 
nazzjonali mmirati biex jilħqu l-objettivi ta' 
din id-Deċiżjoni u l-miri kif ukoll l-
analiżijiet orizzontali u tematiċi li jsegwu t-
trasformazzjoni diġitali tal-ekonomiji 
Ewropej u klassifikazzjoni tal-progress tal-
Istati Membri fihom. B'mod partikolari, id-
dimensjonijiet u l-indikaturi tad-DESI 
jenħtieġ li jkunu allinjati mal-miri diġitali 
stabbiliti f'din id-Deċiżjoni u jinkludu miri 
għall-inklużjoni soċjali mqassma skont il-
gruppi ta' età u l-ġeneru kif ukoll miri 
ambjentali. Għal kull mira diġitali, l-
indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni jenħtieġ 
li jiġu stabbiliti fl-atti ta' implimentazzjoni 
li għandhom jiġu adottati mill-
Kummissjoni. Jenħtieġ li l-KPIs jiġu 
aġġornati kull meta jkun meħtieġ għal 
monitoraġġ effettiv kontinwu u biex 
jitqiesu l-iżviluppi teknoloġiċi. Jenħtieġ li 
l-Istati Membri jiżviluppaw mekkaniżmi 
awtomatiċi u sempliċi għall-ġbir tad-data 
li jenħtieġ li jissaħħu biex jippreżentaw 
sitwazzjoni attwali dettaljata dwar il-
progress lejn il-miri diġitali, informazzjoni 
dwar il-politiki, il-programmi u l-inizjattivi 
rilevanti fil-livell nazzjonali, u l-impatt u l-
konsegwenzi li dan għandu għall-
kundizzjonijiet tax-xogħol u s-saħħa 
mentali tal-ħaddiema. Abbażi tar-
rieżamijiet u meta meħtieġ, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tħejji pjan direzzjonali 
b'konsultazzjoni mal-Istati Membri biex 
jiġu stabbiliti l-ħtiġijiet futuri tal-ġbir tad-
data. Meta tiġi biex tiddefinixxi d-DESI, 
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jenħtieġ li l-Kummissjoni tibbaża l-aktar 
fuq l-istatistika uffiċjali miġbura fi 
stħarriġiet differenti tal-Unjoni dwar is-
soċjetà tal-informazzjoni42. Jenħtieġ li l-
Kummissjoni tuża studji speċifiċi biex 
tiġbor data għal dawk l-indikaturi rilevanti 
li ma jitkejlux fl-istħarriġiet tal-Unjoni.

__________________ __________________
41 Id-DESI hu sett annwali ta' indikaturi tal-
analiżi u tal-kejl, li ilhom mill-2014 
jintużaw biex jimmonitorjaw il-progress 
ġenerali tal-Ewropa u biex jivvalutaw 
b'mod komparattiv il-progress tal-Istati 
Membri individwali fil-qasam diġitali, 
filwaqt li jikkontribwixxu għall-proċess 
tas-Semestru Ewropew u għar-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż.

41 Id-DESI hu sett annwali ta' indikaturi tal-
analiżi u tal-kejl, li ilhom mill-2014 
jintużaw biex jimmonitorjaw il-progress 
ġenerali tal-Ewropa u biex jivvalutaw 
b'mod komparattiv il-progress tal-Istati 
Membri individwali fil-qasam diġitali, 
filwaqt li jikkontribwixxu għall-proċess 
tas-Semestru Ewropew u għar-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż.

42 Ir-Regolament (KE) Nru 1006/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Settembru 2009 li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 808/2004 dwar l-
istatistiċi tal-Komunità dwar is-soċjetà tal-
informazzjoni (ĠU L 286, 31.10.2009, 
p. 31–35).

42 Ir-Regolament (KE) Nru 1006/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Settembru 2009 li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 808/2004 dwar l-
istatistiċi tal-Komunità dwar is-soċjetà tal-
informazzjoni (ĠU L 286, 31.10.2009, 
p. 31–35).

Emenda 22

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Biex il-koleġiżlaturi jinżammu 
infurmati dwar il-progress tat-
trasformazzjoni diġitali fl-Unjoni, jenħtieġ 
li l-Kummissjoni tippreżenta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport annwali 
dwar "L-Istat tad-Deċennju Diġitali", li 
jkun fih ħarsa ġenerali u analiżi tat-
trasformazzjoni diġitali tal-Unjoni u 
evalwazzjoni tal-progress li jkun sar fir-
rigward tal-objettivi tad-Deċennju Diġitali 
u l-miri diġitali għall-perjodu lejn l-2030. 
Ir-rapport dwar "L-Istat tad-Deċennju 
Diġitali" u, b'mod partikolari d-DESI, 
jenħtieġ li jikkontribwixxu għas-Semestru 

(14) Biex il-koleġiżlaturi jinżammu 
infurmati dwar il-progress tat-
trasformazzjoni diġitali fl-Unjoni, jenħtieġ 
li l-Kummissjoni tippreżenta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport annwali 
dwar "L-Istat tad-Deċennju Diġitali", li 
jkun fih ħarsa ġenerali u analiżi tat-
trasformazzjoni diġitali tal-Unjoni u 
evalwazzjoni tal-progress li jkun sar fir-
rigward tal-objettivi tad-Deċennju Diġitali 
u l-miri diġitali għall-perjodu lejn l-2030, 
kif ukoll valutazzjoni tal-impatt tat-
trasformazzjoni diġitali fuq il-
kundizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol taċ-
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Ewropew, inkluż aspetti relatati mal-
Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza.

ċittadini tal-Unjoni. Ir-rapport dwar "L-
Istat tad-Deċennju Diġitali" u, b'mod 
partikolari d-DESI, jenħtieġ li 
jikkontribwixxu għas-Semestru Ewropew, 
inkluż aspetti relatati mal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza.

Emenda 23

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) B'mod partikolari, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tirrapporta dwar il-progress 
lejn il-miri diġitali, filwaqt li tagħti dettalji 
dwar il-grad ta' progress tal-Unjoni b'rabta 
mat-trajettorji proġettati għal kull mira, il-
valutazzjoni tal-isforzi meħtieġa biex 
tintlaħaq kull mira, l-inklużjoni ta' lakuni 
fl-investiment fil-kapaċitajiet diġitali u s-
sensibilizzazzjoni dwar l-azzjonijiet 
meħtieġa biex tiżdied is-sovranità diġitali. 
Jenħtieġ li r-rapport jinkludi wkoll 
valutazzjoni tal-implimentazzjoni tal-
proposti regolatorji rilevanti, kif ukoll tal-
azzjonijiet imwettqa fil-livell tal-Unjoni u 
tal-Istati Membri.

(15) B'mod partikolari, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tirrapporta dwar il-progress 
lejn il-miri diġitali, filwaqt li tagħti dettalji 
dwar il-grad ta' progress tal-Unjoni b'rabta 
mat-trajettorji proġettati għal kull mira, il-
valutazzjoni tal-isforzi meħtieġa biex 
tintlaħaq kull mira, l-inklużjoni ta' lakuni 
fl-investiment fil-kapaċitajiet diġitali u s-
sensibilizzazzjoni dwar l-azzjonijiet 
meħtieġa biex jiżdiedu s-sovranità diġitali 
u d-diġitalizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi. 
Jenħtieġ li r-rapport jinkludi ħarsa 
ġenerali tar-riskji u l-benefiċċji għall-
ħaddiema fil-proċess tal-kisba ta' dawn il-
miri. Jenħtieġ li r-rapport jinkludi wkoll 
valutazzjoni tal-implimentazzjoni tal-
proposti regolatorji rilevanti, kif ukoll tal-
azzjonijiet imwettqa fil-livell tal-Unjoni u 
tal-Istati Membri.

Emenda 24

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Abbażi ta' din l-analiżi, ir-rapport 
ikun jinkludi politiki, miżuri u azzjonijiet 
rakkomandati speċifiċi. Meta 
tirrakkomanda politiki, miżuri jew 
azzjonijiet fir-rapport, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tqis l-aktar data riċenti 
disponibbli, l-impenji konġunti meħuda, il-

(16) Abbażi ta' din l-analiżi, ir-rapport 
ikun jinkludi politiki, miżuri u azzjonijiet 
rakkomandati speċifiċi. Meta 
tirrakkomanda politiki, miżuri jew 
azzjonijiet fir-rapport, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tqis l-aktar data riċenti 
disponibbli, l-impenji konġunti meħuda, il-
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politiki u l-miżuri definiti mill-Istati 
Membri, kif ukoll il-progress rigward l-
azzjonijiet rakkomandati identifikati 
f'rapporti preċedenti u indirizzati matul il-
kooperazzjoni annwali. Barra minn hekk, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tqis id-differenzi 
fil-potenzjal tal-Istati Membri individwali 
li jikkontribwixxu għall-miri diġitali, kif 
ukoll il-politiki, il-miżuri u l-azzjonijiet 
diġà fis-seħħ u meqjusa bħala xierqa biex 
jintlaħqu l-miri, anki jekk l-effetti tagħhom 
ikunu għadhom ma mmaterjalizzawx.

politiki u l-miżuri definiti mill-Istati 
Membri, kif ukoll il-progress rigward l-
azzjonijiet rakkomandati identifikati 
f'rapporti preċedenti u indirizzati matul il-
kooperazzjoni annwali. Barra minn hekk, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tqis id-differenzi 
fil-potenzjal tal-Istati Membri individwali 
li jikkontribwixxu għall-miri u d-drittijiet 
diġitali, kif ukoll il-politiki, il-miżuri u l-
azzjonijiet diġà fis-seħħ u meqjusa bħala 
xierqa biex jintlaħqu l-miri, anki jekk l-
effetti tagħhom ikunu għadhom ma 
mmaterjalizzawx.

Emenda 25

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Jenħtieġ li l-Kummissjoni, flimkien 
mal-Istati Membri, tiżviluppa trajettorji 
proġettati għall-Unjoni biex tilħaq il-miri 
diġitali kif stabbiliti f'din id-Deċiżjoni. 
Imbagħad, dawn it-trajettorji proġettati 
jenħtieġ li jiġu trasformati mill-Istati 
Membri fi trajettorji nazzjonali, meta 
possibbli. Il-potenzjal differenti tal-Istati 
Membri li jikkontribwixxu għall-miri 
diġitali jenħtieġ li jitqies u jiġi rifless fit-
trajettorji nazzjonali. Jenħtieġ li dawn it-
trajettorji jgħinu fil-valutazzjoni tal-
progress maż-żmien fil-livell tal-Unjoni u 
f'dak nazzjonali, rispettivament.

(19) Jenħtieġ li l-Kummissjoni, flimkien 
mal-Istati Membri, tiżviluppa trajettorji 
proġettati għall-Unjoni biex tilħaq il-miri 
diġitali kif stabbiliti f'din id-Deċiżjoni. 
Jenħtieġ li t-trajettorji jiġu żviluppati bl-
użu ta' kriterji stabbiliti b'mod ċar. 
Imbagħad, dawn it-trajettorji proġettati 
jenħtieġ li jiġu trasformati mill-Istati 
Membri fi trajettorji nazzjonali, meta 
possibbli. Il-potenzjal differenti tal-Istati 
Membri li jikkontribwixxu għall-miri 
diġitali, is-sitwazzjoni speċifika u l-punti 
tat-tluq differenti tagħhom, kif ukoll id-
differenzi reġjonali, jenħtieġ li jitqiesu u 
jiġu riflessi fit-trajettorji nazzjonali. 
Jenħtieġ li dawn it-trajettorji jgħinu fil-
valutazzjoni tal-progress maż-żmien fil-
livell tal-Unjoni u f'dak nazzjonali, 
rispettivament.

Emenda 26

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 29
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Biex tiżgura t-trasparenza u l-
parteċipazzjoni pubblika, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tinvolvi ruħha mal-partijiet 
ikkonċernati interessati kollha. Għal dak l-
għan, il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tikkoopera mill-qrib mal-partijiet 
ikkonċernati, inkluż atturi privati u 
pubbliċi, bħal korpi regolati mil-liġijiet 
pubbliċi tas-settur edukattiv jew tas-saħħa, 
u tikkonsulta magħhom dwar miżuri biex 
titħaffef it-trasformazzjoni diġitali fil-livell 
tal-Unjoni. L-involviment tal-partijiet 
ikkonċernati jkun importanti fil-livell tal-
Istati Membri wkoll, b'mod partikolari 
meta jadottaw il-pjanijiet direzzjonali 
strateġiċi nazzjonali tagħhom tad-Deċennju 
Diġitali u l-aġġustamenti tagħhom.

(29) Biex tiżgura t-trasparenza u l-
parteċipazzjoni pubblika, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tinvolvi ruħha mal-partijiet 
ikkonċernati interessati kollha. Għal dak l-
għan, il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tikkoopera mill-qrib mas-sħab soċjali u 
ma' partijiet ikkonċernati oħra, inklużi 
atturi privati u pubbliċi, bħal korpi regolati 
mil-liġijiet pubbliċi tas-settur edukattiv jew 
tal-kura tas-saħħa, u tikkonsulta magħhom 
dwar miżuri biex titħaffef it-
trasformazzjoni diġitali fil-livell tal-
Unjoni. L-involviment tal-partijiet 
ikkonċernati jkun importanti fil-livell tal-
Istati Membri wkoll, b'mod partikolari 
meta jadottaw il-pjanijiet direzzjonali 
strateġiċi nazzjonali tagħhom tad-Deċennju 
Diġitali u l-aġġustamenti tagħhom.

Emenda 27

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) L-edukazzjoni diġitali bikrija, il-
kurrikuli aġġornati tal-edukazzjoni 
diġitali u t-tagħlim tul il-ħajja huma 
essenzjali għall-iżvilupp tal-kwalifiki 
meħtieġa fl-era diġitali, biex tiġi 
indirizzata l-esklużjoni diġitali u jingħeleb 
id-distakk diġitali fis-soċjetà. In-nuqqas 
ta' tagħmir jew ħiliet xierqa huwa ostaklu 
ewlieni biex jiġu aċċessati l-aħħar 
teknoloġiji u xi kultant anke s-servizzi 
bażiċi, speċjalment għat-tfal, iż-żgħażagħ 
u l-anzjani, il-persuni b'diżabilità, kif 
ukoll il-persuni f'żoni rurali u remoti.

Emenda 28

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 29b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29b) Biex tirnexxi, it-tranżizzjoni 
diġitali jenħtieġ li timxi id f'id ma' titjib 
fir-rigward tad-demokrazija fil-post tax-
xogħol, governanza tajba, inklużjoni 
soċjali u servizzi pubbliċi ta' kwalità tajba.

Emenda 29

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 29c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29c) L-era diġitali u l-impatt wiesa' tal-
proċess tad-diġitalizzazzjoni fuq is-soċjetà, 
l-ekonomija u l-impjiegi fl-Unjoni 
jippreżentaw kemm opportunitajiet ta' 
tmexxija globali kif ukoll sfidi. L-era 
diġitali tirrikjedi wkoll djalogu politiku 
diġitali wiesa' u demokratiku maċ-
ċittadini, is-sħab soċjali u partijiet 
ikkonċernati rilevanti oħra sabiex jiġu 
żviluppati prinċipji, oqfsa regolatorji u 
strumenti li jindirizzaw l-impatti tad-
diġitalizzazzjoni fuq il-ħaddiema u s-
soċjetà.

Emenda 30

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 29d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29d) Għandu jiġi żgurat l-aċċess tat-
trade unions għall-postijiet tax-xogħol u 
għall-ħaddiema nfushom, inkluż meta x-
xogħol isir b'mod diġitali. Il-ħaddiema 
kollha, inklużi dawk fl-ekonomija diġitali, 
għandhom id-dritt għal negozjar kollettiv 
u li jieħdu azzjoni kollettiva.

Emenda 31
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 29e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29e) Id-distakk diġitali bejn il-ġeneri u 
l-iżbilanċ diġitali bejn il-ġeneri huma sfidi 
ewlenin, peress li n-nisa huma 
sottorappreżentati fis-settur diġitali tal-
Unjoni, b'mod partikolari fis-suġġetti ICT 
u STEM. Jenħtieġ li jittieħdu miżuri 
konkreti biex jiġu żgurati l-bilanċ bejn il-
ġeneri u l-ugwaljanza fuq il-post tax-
xogħol f'dan ir-rigward, b'mod partikolari 
biex ikun hemm aċċess u opportunitajiet 
indaqs inklużi paga ugwali u 
rappreżentanza ugwali fis-suq tax-xogħol.

Emenda 32

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 29f (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29f) Jenħtieġ li l-edukazzjoni u t-taħriġ 
vokazzjonali (VET) ma jiġux ittraskurati 
iżda għandhom jingħataw aktar 
importanza fid-deċennju diġitali. Jeħtieġ 
li xi Stati Membri jindirizzaw in-nuqqas 
ta' attraenza u prestiġju tas-sistemi tal-
VET u tal-edukazzjoni doppja, billi dan 
huwa rikonoxxut li jippromwovi l-
eċċellenza skont ir-Rakkomandazzjoni tal-
Kunsill tal-24 ta' Novembru 2020 dwar l-
edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET) 
għall-kompetittività sostenibbli, il-
ġustizzja soċjali u r-reżiljenza. L-Istati 
Membri jenħtieġ li jiżviluppaw sistemi 
vokazzjonali u sistemi edukattivi doppji ta' 
kwalità bbażati fuq kurrikuli flessibbli, 
gwida b'saħħitha dwar il-karriera u 
konnessjonijiet mal-ħtiġijiet tas-suq tax-
xogħol. Il-parteċipazzjoni tal-adulti fit-
tagħlim u l-apprendistati jenħtieġ li 
jiżdied sabiex jiġi promoss it-tagħlim tul 
il-ħajja, li min-naħa tiegħu irawwem 
opportunitajiet indaqs fis-suq tax-xogħol. 
L-iżvilupp ta' tali kurrikuli tal-
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edukazzjoni jenħtieġ li jinvolvi lill-
għalliema, lill-istudenti, lill-ġenituri u lill-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili għal 
edukazzjoni ta' suċċess li tista' tkun 
diġitali fejn possibbli jew mixtieq, bil-
ħsieb li tiġi żgurata edukazzjoni inklużiva 
u aċċessibbli u jitnaqqas id-distakk bejn 
dawk l-aktar żvantaġġati u dawk b'riżorsi 
suffiċjenti.

Emenda 33

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 29g (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29g) Il-kooperazzjoni bejn il-gvernijiet, 
is-sħab soċjali, l-akkademiċi u partijiet 
ikkonċernati oħra rigward it-tranżizzjoni 
diġitali, inklużi r-riċerka u l-innovazzjoni 
fit-teknoloġiji diġitali, hija importanti 
sabiex jitqiesu l-aspetti soċjali u umani 
kollha. Il-bilanċ bejn il-ġeneri huwa 
meħtieġ sabiex jiġu żgurati l-
parteċipazzjoni sħiħa tan-nisa fit-tfassil 
tal-ekonomija diġitali u tranżizzjoni 
diġitali ġusta.

Emenda 34

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 29h (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29h) L-investiment korporattiv fit-taħriġ 
formali u informali u t-tagħlim tul il-ħajja 
huwa ta' importanza kruċjali sabiex tiġi 
appoġġata t-tranżizzjoni ġusta lejn l-
ekonomija diġitali. Il-kumpaniji 
għandhom ir-responsabbiltà li jipprovdu 
taħriġ mill-ġdid u titjib tal-ħiliet adegwati 
għall-impjegati kollha tagħhom 
ikkonċernati sabiex ikunu jistgħu 
jitgħallmu kif jużaw l-għodod diġitali u 
jaħdmu b'co-bots u teknoloġiji ġodda 
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oħra, u b'hekk jadattaw għall-ħtiġijiet li 
qed jinbidlu tas-suq tax-xogħol u jibqgħu 
fl-impjieg.

Emenda 35

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 29i (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29i) L-Unjoni jeħtiġilha ssir mexxejja 
globali fil-promozzjoni tal-użu soċjalment 
responsabbli, etiku, trasparenti u 
responsabbli tal-intelliġenza artifiċjali. L-
acquis tal-Unjoni fil-qasam soċjali u f'dak 
tal-impjiegi japplika bis-sħiħ għall-
intelliġenza artifiċjali, u huwa tal-akbar 
importanza li jiġi żgurat l-infurzar xieraq 
tal-liġi dwar l-impjieg b'rabta mas-servizzi 
diġitali sabiex jiġu protetti s-saħħa u s-
sikurezza tal-ħaddiema.

Emenda 36

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 29j (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29j) Huwa meħtieġ approċċ Ewropew 
komuni fir-rigward tal-aspetti etiċi tat-
tranżizzjoni diġitali. Kwalunkwe qafas 
regolatorju f'dan ir-rigward irid ikun 
adegwat u bbażat fuq valutazzjoni tal-
impatt komprensiva sabiex jiġi evitat li 
jiġu ostakolati l-innovazzjoni u l-ħolqien 
tal-impjiegi futuri. Jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni speċjali lil forom ġodda ta' 
xogħol, bħax-xogħol fuq pjattaforma gig, 
li jirriżultaw mill-applikazzjoni ta' 
teknoloġiji ġodda, sabiex jiġu żgurati 
kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-impjieg 
deċenti fl-ekonomija diġitali u d-
diġitalizzazzjoni ta' setturi u 
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professjonijiet ekonomiċi differenti.

Emenda 37

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 29k (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29k) L-Aġenda l-ġdida għall-Ħiliet 
għall-Ewropa trid tindirizza l-isfidi tal-
adattament u tal-akkwist tal-kwalifiki u 
tal-għarfien, fid-dawl tat-tranżizzjoni 
ekoloġika u dik diġitali, inklużi l-aspetti 
etiċi. L-iżviluppaturi, il-programmaturi, 
dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet u l-
kumpaniji jenħtieġ li jkunu konxji mir-
responsabbiltà etika tagħhom. Huwa 
importanti li jiġi żgurat li l-konsumaturi u 
l-utenti finali jingħataw informazzjoni 
komprensiva, li jkun hemm skambji 
regolari bejn il-partijiet ikkonċernati 
rilevanti kollha f'dan ir-rigward, u wkoll 
li jkun jista' jintalab rieżami uman fid-
deċiżjonijiet kollha dwar ir-riżorsi umani 
sabiex titreġġa' lura deċiżjoni 
awtomatizzata.

 Emenda 38

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 29l (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29l) Jenħtieġ li t-tranżizzjoni diġitali 
ma ssaħħaħx l-inugwaljanzi u l-istereotipi 
tal-ġeneri billi tittrasforma l-preġudizzji 
analoġiċi f'oħrajn diġitali permezz tal-
algoritmi. Persuni minn sfondi differenti, 
inkluż ta' oriġini etnika differenti, nisa, 
żgħażagħ u persuni b'diżabbiltà jenħtieġ li 
jiġu inklużi fl-iżvilupp u l-użu tas-servizzi 
diġitali. Jenħtieġ li dawn is-servizzi jkunu 
aċċessibbli għal kulħadd, abbażi tal-
prinċipju ta' disinn universali, u jenħtieġ 
li l-iżvilupp diġitali jkun għodda essenzjali 
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għall-inklużjoni.

Emenda 39

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 29m (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29m) Ix-xjenza, l-innovazzjoni u r-R&Ż 
se jkunu indispensabbli biex jintlaħqu l-
objettivi ta' trasformazzjoni diġitali 
inklużiva u s-sovranità diġitali Ewropea. 
Għaldaqstant, huwa meħtieġ aktar 
investiment fir-riċerka, fl-innovazzjoni, 
fix-xjenza u fil-komunità xjentifika billi 
dawn huma l-forza li tixpruna r-
rivoluzzjoni teknoloġika u diġitali. Fl-
istess waqt, jenħtieġ li jiġi żgurat li la l-
persuni u lanqas ir-reġjuni ma jitħallew 
jibqgħu lura.

Emenda 40

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 29n (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29n) Ħolqien u espansjoni tal-għarfien 
diġitali u appoġġ għal programmi u 
networks ta' riċerka maħluqa fost l-
universitajiet Ewropej sabiex in-negozji u 
l-intraprendituri Ewropej jiġu megħjuna 
biex jattiraw l-aħjar talent u jkunu fuq 
quddiem nett tal-innovazzjoni diġitali 
madwar id-dinja; In-nuqqasijiet u d-
diskrepanzi fil-ħiliet jistgħu jiġu evitati 
billi jiġu stabbiliti rabtiet aħjar bejn is-
sistemi tal-edukazzjoni u tat-taħriġ u l-
kumpaniji, billi jittejbu l-kundizzjonijiet 
tax-xogħol u tal-impjieg kif ukoll permezz 
ta' investimenti tal-impriżi fil-ħiliet u l-
kwalifiki tal-persunal tagħhom. Is-settur 
pubbliku jenħtieġ li jiżgura 
trasformazzjoni diġitali ġusta u 
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jippromwovi l-innovazzjoni soċjali.

Emenda 41

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 29o (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29o) L-indiċi DESI juri li 90 % tal-
impjiegi jirrikjedu ħiliet diġitali bażiċi, 
meta 42 % taċ-ċittadini tal-Unjoni ma 
għandhomx ħiliet diġitali bażiċi1a. Barra 
minn hekk, it-Tabella ta' Valutazzjoni 
dwar in-Nisa fid-Dinja Diġitali, parti mill-
indiċi DESI, turi li 19 % biss tal-
ispeċjalisti tal-ICT u madwar terz tal-
gradwati fix-xjenza, it-teknoloġija, l-
inġinerija u l-matematika huma nisa, u 
għalhekk għad hemm differenza 
sostanzjali bejn il-ġeneri fil-ħiliet diġitali 
speċjalizzati1b. Jenħtieġ li l-
parteċipazzjoni tal-bniet u n-nisa fil-
qasam tax-xjenza, it-teknoloġija, l-
inġinerija, l-arti u l-matematika (STEAM) 
tiġi promossa attivament permezz ta' 
azzjoni politika konkreta biex titrawwem 
il-parteċipazzjoni u l-inklużjoni sħiħa 
tagħhom fl-ekonomija diġitali, billi dawn 
jirrappreżentaw biss 36 % ta' dawk 
gradwati fil-qasam STEM1c, minkejja l-
fatt li l-bniet għandhom prestazzjoni aħjar 
minn dik tas-subien fil-litteriżmu 
diġitali1d.
__________________
1a https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/digital-economy-and-society-
index-desi
1b https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/news/women-
digital-scoreboard-2021
1c https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/9540ffa1-4478-11e9-
a8ed-01aa75ed71a1/language-en
1d 2018 International Computer and 
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Information Literacy Study (ICILS)

Emenda 42

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Proġetti Multinazzjonali li jinvolvu 
diversi Stati Membri jenħtieġ li jippermettu 
intervent fuq skala kbira f'oqsma ewlenin 
meħtieġa għall-ilħuq tal-miri diġitali, 
b'mod partikolari billi jinġabru flimkien ir-
riżorsi mill-Unjoni, mill-Istati Membri u, 
meta xieraq, minn sorsi privati. Jenħtieġ li 
dawn jiġu implimentati b'mod ikkoordinat, 
f'kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri. Għal dik 
ir-raġuni, il-Kummissjoni jenħtieġ li taqdi 
rwol ċentrali fl-aċċellerazzjoni tal-
iskjerament ta' Proġetti Multinazzjonali 
permezz tal-identifikazzjoni ta' Proġetti 
Multinazzjonali lesti għall-
implimentazzjoni fost il-kategoriji ta' 
proġetti inklużi b'mod indikattiv fl-Anness, 
meta tiġi biex tagħti pariri lill-Istati 
Membri dwar l-għażla tal-mekkaniżmu ta' 
implimentazzjoni, dwar l-għażla tas-sorsi 
ta' finanzjament u l-kombinazzjoni 
tagħhom, dwar kwistjonijiet strateġiċi oħra 
relatati mal-implimentazzjoni ta' dawk il-
proġetti, u dwar l-għażla ta' Konsorzju 
Ewropew għall-Infrastruttura Diġitali 
(EDIC) bħala mekkaniżmu ta' 
implimentazzjoni, meta xieraq.

(30) Proġetti Multinazzjonali li jinvolvu 
diversi Stati Membri jenħtieġ li jippermettu 
intervent fuq skala kbira f'oqsma ewlenin 
meħtieġa għall-ilħuq tal-miri diġitali, 
b'mod partikolari billi jinġabru flimkien ir-
riżorsi mill-Unjoni, mill-Istati Membri u, 
meta xieraq, minn sorsi privati. Meta jkun 
neċessarju biex jintlaħqu l-miri diġitali, l-
Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
jinvolvu pajjiżi assoċjati mal-Unjoni 
bħala parteċipanti fi Proġetti 
Multinazzjonali. Jenħtieġ li dawn jiġu 
implimentati b'mod ikkoordinat, 
f'kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri. Għal dik 
ir-raġuni, il-Kummissjoni jenħtieġ li taqdi 
rwol ċentrali fl-aċċellerazzjoni tal-
iskjerament ta' Proġetti Multinazzjonali 
permezz tal-identifikazzjoni ta' Proġetti 
Multinazzjonali lesti għall-
implimentazzjoni fost il-kategoriji ta' 
proġetti inklużi b'mod indikattiv fl-Anness, 
meta tiġi biex tagħti pariri lill-Istati 
Membri dwar l-għażla tal-mekkaniżmu ta' 
implimentazzjoni, dwar l-għażla tas-sorsi 
ta' finanzjament u l-kombinazzjoni 
tagħhom, dwar kwistjonijiet strateġiċi oħra 
relatati mal-implimentazzjoni ta' dawk il-
proġetti, u dwar l-għażla ta' Konsorzju 
Ewropew għall-Infrastruttura Diġitali 
(EDIC) bħala mekkaniżmu ta' 
implimentazzjoni, meta xieraq.

Emenda 43

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 32
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Jenħtieġ li l-Proġetti 
Multinazzjonali jkunu jistgħu jattiraw u 
jikkombinaw, b'mod effiċjenti, diversi sorsi 
ta' finanzjament tal-Unjoni u tal-Istati 
Membri. B'mod partikolari, il-
kombinazzjoni tal-fondi mill-programm 
tal-Unjoni ġestit ċentralment ma' riżorsi 
impenjati mill-Istati Membri jenħtieġ li 
tkun possibbli, inklużi, f'ċerti 
kundizzjonijiet, kontribuzzjonijiet mill-
Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, kif 
spjegat fil-Parti 3 tal-gwida tal-
Kummissjoni lill-Istati Membri dwar il-
Pjanijiet għall-Irkupru u r-Reżiljenza44, kif 
ukoll kontribuzzjonijiet mill-Fondi 
Ewropej għall-Iżvilupp Reġjonali u mill-
Fondi ta' Koeżjoni. Kull meta jkun 
ġustifikat min-natura ta' Proġett 
Multinazzjonali partikolari, jenħtieġ li dan 
ikun miftuħ ukoll għall-kontribuzzjonijiet 
ta' entitajiet oħra għajr l-Unjoni u l-Istati 
Membri, inkluż għal kontribuzzjonijiet 
privati.

(32) Jenħtieġ li l-Proġetti 
Multinazzjonali jkunu jistgħu jattiraw u 
jikkombinaw, b'mod effiċjenti, diversi sorsi 
ta' finanzjament tal-Unjoni, tal-Istati 
Membri u, fejn applikabbli, ta' pajjiżi 
assoċjati mal-Unjoni. B'mod partikolari, 
il-kombinazzjoni tal-fondi mill-programm 
tal-Unjoni ġestit ċentralment ma' riżorsi 
impenjati mill-Istati Membri jenħtieġ li 
tkun possibbli, inklużi, f'ċerti 
kundizzjonijiet, kontribuzzjonijiet mill-
Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, kif 
spjegat fil-Parti 3 tal-gwida tal-
Kummissjoni lill-Istati Membri dwar il-
Pjanijiet għall-Irkupru u r-Reżiljenza44, kif 
ukoll kontribuzzjonijiet mill-Fondi 
Ewropej għall-Iżvilupp Reġjonali u mill-
Fondi ta' Koeżjoni. Kull meta jkun 
ġustifikat min-natura ta' Proġett 
Multinazzjonali partikolari, jenħtieġ li dan 
ikun miftuħ ukoll għall-kontribuzzjonijiet 
ta' entitajiet oħra għajr l-Unjoni u l-Istati 
Membri, inkluż għal kontribuzzjonijiet 
privati.

_________________ _________________
44 Brussell, 22.1.2021 SWD(2021) 12 final. 44 Brussell, 22.1.2021 SWD(2021) 12 final.

Emenda 44

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tiġi stabbilita direzzjoni ċara għat-
trasformazzjoni diġitali tal-Unjoni u għall-
ilħuq tal-miri diġitali;

(a) tiġi stabbilita direzzjoni ċara għal 
trasformazzjoni diġitali inklużiva, soċjali, 
sostenibbli u etika tal-Unjoni u għall-ilħuq 
tal-miri diġitali;

Emenda 45

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jippromwovu ambjent diġitali li 
jiffoka fuq il-bniedem, inklużiv, sigur u 
miftuħ, fejn it-teknoloġiji u s-servizzi 
diġitali jirrispettaw u jtejbu l-prinċipji u l-
valuri tal-Unjoni;

(a) jippromwovu ambjent diġitali li 
jiffoka fuq il-bniedem, ġust, etiku, li 
jistimula t-tkabbir, innovattiv, sostenibbli, 
inklużiv, soċjali, aċċessibbli, sigur u 
miftuħ, fejn it-teknoloġiji u s-servizzi 
diġitali jirrispettaw u jtejbu d-dinjità tal-
bniedem, id-drittijiet, il-prinċipji u l-valuri 
tal-Unjoni, f'era diġitali fejn id-drittijiet 
taċ-ċittadini u tal-ħaddiema u l-impjiegi 
ta' kwalità jiġu rispettati, u fejn il-persuni 
jitħallew jiksbu u jmantnu l-ħiliet permezz 
tal-edukazzjoni u t-taħriġ f'konformità 
mal-ewwel prinċipju tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali sabiex jingħataw is-
setgħa u jkunu jistgħu jirnexxu, inkluż 
billi jitneħħew l-ostakli għall-
opportunitajiet li toffri d-diġitalizzazzjoni 
għall-inklużjoni tal-persuni b'diżabbiltà u 
jinħolqu inizjattivi għall-impjieg 
tagħhom;

Emenda 46

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jiżguraw li ċ-ċittadini kollha 
jkollhom aċċess għall-konnettività, 
internet bla ħlas jew bi prezzijiet 
aċċessibbli u aċċess għall-għodod diġitali;

Emenda 47

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) jiżguraw li l-politiki diġitali kollha 
jsaħħu l-prosperità taċ-ċittadini u tal-
ħaddiema permezz tas-sigurtà tal-impjiegi 
fis-suq tax-xogħol diġitali, filwaqt li 
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jiżguraw id-drittijiet tal-ħaddiema u 
kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti;

Emenda 48

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ac (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) jadottaw miżuri konkreti biex 
jadattaw u jestendu d-drittijiet tal-
ħaddiema diġà eżistenti, u biex jiżguraw li 
t-trade unions ikollhom aċċess għall-post 
tax-xogħol diġitali; jinfurzaw in-negozjar 
kollettiv u jiżguraw li l-ħaddiema f'forom 
ġodda ta' organizzazzjonijiet tax-xogħol 
ikollhom l-istess drittijiet;

Emenda 49

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ad (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ad) jiżguraw li l-ħaddiema f'ambjenti 
tax-xogħol diġitali jkunu u jibqgħu s-
sidien tad-data tagħhom u jkollhom id-
dritt li jżommu d-data tagħhom anki jekk 
relazzjoni ta' impjieg tkun intemmet;

Emenda 50

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) isaħħu r-reżiljenza kollettiva tal-
Istati Membri u jnaqqsu d-distakk diġitali, 
b'mod partikolari billi jippromwovu ħiliet 
diġitali bażiċi u speċjalizzati għal kulħadd 
u jrawmu l-iżvilupp ta' sistemi ta' 
edukazzjoni u taħriġ diġitali bi 
prestazzjoni għolja;

(b) isaħħu r-reżiljenza kollettiva tal-
Istati Membri u jnaqqsu b'mod sostenibbli 
d-distakki diġitali, sew soċjali, ekonomiċi, 
ġeografiċi jew inkella bbażati fuq il-
ġeneru, inkluż billi jitnaqqas id-distakk 
diġitali bejn il-ġeneri għan-nisa fl-
iSTEM, b'mod partikolari billi jiżguraw 
aċċess għat-teknoloġija, għall-għodod 
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diġitali u għall-broadband b'veloċità 
qawwwija, u bil-promozzjoni ta' ħiliet 
diġitali bażiċi u speċjalizzati li jiżguraw 
opportunitajiet indaqs għal impjiegi ta' 
kwalità u aktar sigurtà fl-impjieg għal 
kulħadd;

Emenda 51

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jiffukaw partikolarment fuq iż-
żgħażagħ u l-anzjani, kif ukoll fuq gruppi 
żvantaġġati, bħan-nisa, u persuni minn 
żoni rurali, remoti u b'popolazzjoni 
baxxa, sabiex tiġi evitata kwalunkwe 
diskriminazzjoni;

Emenda 52

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) irawmu l-iżvilupp ta' sistemi 
edukattivi u ta' taħriġ diġitali inklużivi u 
bi prestazzjoni għolja, b'enfasi speċjali 
fuq l-edukazzjoni bikrija tat-tfal u l-
edukazzjoni skolastika permezz ta' taħriġ 
vokazzjonali u professjonali, taħriġ mill-
ġdid, titjib tal-ħiliet u tagħlim tul il-ħajja 
aċċessibbli għal kulħadd, inkluż għal 
persuni b'diżabbiltà;

Emenda 53

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt bc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) jiżguraw li l-membri kollha tas-
soċjetà jibbenefikaw mit-trasformazzjoni 
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diġitali bl-istess mod, u li ħadd ma jitħalla 
jibqa' lura, billi japplikaw approċċ 
intersezzjonali b'saħħtu għall-politiki u l-
azzjonijiet fl-ambitu ta' dan il-Programm 
ta' Politika, u jindirizzaw lakuni diġitali 
eżistenti u potenzjali minħabba teknoloġiji 
inaċċessibbli, nuqqas ta' ħiliet diġitali, 
ostakli soċjoekonomiċi, jew raġunijiet 
oħra;

Emenda 54

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt bd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bd) isaħħu r-reżiljenza kollettiva tal-
Istati Membri u jnaqqsu d-distakk diġitali 
partikolarment billi jiżguraw 
kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-impjieg 
deċenti biex jattiraw ħaddiema tas-sengħa 
u billi jfakkru lill-kumpaniji fir-
responsabbiltà li jinvestu fit-titjib tal-ħiliet 
u t-taħriġ mill-ġdid biex jiżguraw li l-
impjegati tagħhom ikunu lesti għat-
tranżizzjoni diġitali;

Emenda 55

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt be (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(be) jiżguraw it-tranżizzjoni diġitali 
sostenibbli u ġusta tal-postijiet tax-xogħol 
filwaqt li jżommu l-ħaddiema eżistenti; 
jipprovdu riallokazzjoni interna tal-
ħaddiema, u b'hekk joħolqu miżuri ta' 
sikurezza għall-persuni qrib l-irtirar li 
jiffaċċjaw diffikultajiet biex jaġġustaw 
għall-iżviluppi diġitali;

Emenda 56
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt bf (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bf) jiffaċilitaw it-tqabbil tal-ħiliet 
diġitali tal-ħaddiema mas-suq tax-xogħol 
sabiex jitrawwem il-ħolqien ta' impjiegi 
ta' kwalità u tingħata spinta lill-
kompetittività tal-intrapriżi tal-Unjoni;

Emenda 57

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt bg (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bg) jiżguraw miżuri li jippromwovu l-
aċċess għal xogħol u impjiegi ta' kwalità 
fl-ICT u fil-qasam diġitali;

Emenda 58

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiżguraw is-sovranità diġitali, 
b'mod partikolari permezz ta' infrastruttura 
diġitali sigura u aċċessibbli li kapaċi 
tipproċessa volumi kbar ta' data li 
tippermetti żviluppi teknoloġiċi oħrajn, 
filwaqt li jappoġġaw il-kompetittività tal-
industrija tal-Unjoni;

(c) jiżguraw li l-iżvilupp diġitali tal-
Unjoni jkun ta' benefiċċju għaċ-ċittadini 
kollha tagħha u jsaħħaħ is-suq uniku, 
b'mod partikolari permezz ta' infrastruttura 
diġitali sigura u aċċessibbli li kapaċi 
tipproċessa volumi kbar ta' data li 
tippermetti żviluppi teknoloġiċi oħrajn, 
filwaqt li jappoġġaw il-kompetittività tal-
industrija tal-Unjoni;

Emenda 59

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jipproponu miżuri konkreti fil-
qasam tas-saħħa mentali biex 
jissalvagwardjaw is-sostenibbiltà fit-
tranżizzjoni diġitali, billi, pereżempju, 
jiżguraw il-prevenzjoni u l-iffaċilitar għal 
servizzi ta' appoġġ għas-saħħa mentali 
għal finijiet ta' rikonoxximent bikri u 
aċċess għat-trattament;

Emenda 60

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jippromwovu l-iskjerament u l-użu 
ta' kapaċitajiet diġitali li jagħtu aċċess 
għat-teknoloġiji u d-data diġitali fuq 
termini faċli u ġusti biex jinkiseb livell 
għoli ta' intensità u innovazzjoni diġitali fl-
intrapriżi tal-Unjoni, b'mod partikolari 
dawk żgħar u medji;

(d) jippromwovu l-iskjerament u l-użu 
ta' kapaċitajiet diġitali li jagħtu aċċess 
sigur għat-teknoloġiji u d-data diġitali fuq 
termini aċċessibbli, faċli u ġusti biex 
jinkiseb livell għoli ta' intensità u 
innovazzjoni diġitali fl-intrapriżi tal-
Unjoni, b'mod partikolari dawk żgħar u 
medji kif ukoll negozji ġodda; jippermettu 
lill-ħaddiema u lil dawk kollha li qed 
ifittxu impjieg jiksbu informazzjoni dwar 
id-drittijiet tagħhom fl-ambjent diġitali, l-
etika tal-IA u l-ħarsien tal-privatezza;

Emenda 61

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jiċċaraw ir-responsabbiltà tal-użu 
tal-IA fi ħdan organizzazzjoni tax-xogħol, 
kemm f'każ ta' inċident fuq il-post tax-
xogħol għall-ħaddiema kif ukoll f'każ ta' 
danni kkawżati lil terzi;

Emenda 62
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jiżguraw li l-ħajja demokratika, is-
servizzi pubbliċi u s-servizzi tas-saħħa u 
tal-kura jkunu aċċessibbli online għal 
kulħadd, b'mod partikolari għal gruppi 
żvantaġġati, inklużi persuni b'diżabbiltà, 
filwaqt li joffru servizzi u għodod 
inklużivi, effiċjenti u personalizzati bi 
standards għoljin ta' sigurtà u privatezza;

(e) jiżguraw li l-ħajja demokratika, is-
servizzi pubbliċi, l-edukazzjoni u s-servizzi 
tas-saħħa u tal-kura jkunu aċċessibbli 
online għal kulħadd, b'mod partikolari għal 
gruppi żvantaġġati, inklużi persuni 
b'diżabbiltà u ċittadini anzjani, filwaqt li 
joffru servizzi u għodod inklużivi, 
effiċjenti, aċċessibbli, interoperabbli u 
personalizzati bi standards għoljin ta' 
sigurtà u privatezza, bħal kriptaġġ tal-
aħħar ġenerazzjoni u soluzzjonijiet b'sors 
miftuħ u bla ħlas, u dan filwaqt li dejjem 
jippreservaw l-għażla ta' servizzi online; 
jiżguraw programmi ta' taħriġ għall-
iżvilupp tal-ħiliet diġitali, u jippromwovu 
l-aċċess għal dawn is-servizzi u l-għodod 
billi jipproponu aċċess aktar faċli għat-
taħriġ u gwida umana aċċessibbli u 
mfassla apposta;

Emenda 63

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) jipproponu miżuri konkreti biex 
iħarsu d-drittijiet taċ-ċittadini u tal-
ħaddiema għal aċċess ugwali għall-kura 
tas-saħħa, l-assigurazzjoni tas-saħħa u l-
iskemi tas-sigurtà soċjali, filwaqt li 
jiżguraw li ħadd ma jiġi mċaħħad mill-
aċċess għall-edukazzjoni u għas-servizzi 
tas-saħħa u tal-kura abbażi tal-istorja 
medika u l-istatus finanzjarju jew 
minħabba nuqqas ta' infrastruttura jew 
ħiliet diġitali adegwati;

Emenda 64
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jiżguraw li l-infrastrutturi u t-
teknoloġiji diġitali jsiru aktar sostenibbli u 
effiċjenti fl-użu tal-enerġija u tar-riżorsi, u 
jikkontribwixxu għal ekonomija u soċjetà 
sostenibbli, ċirkolari u newtrali għall-klima 
f'konformità mal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew;

(f) jiżguraw li l-infrastrutturi u t-
teknoloġiji diġitali jsiru aktar sostenibbli, 
kompetittivi, reżijenti u effiċjenti fl-użu 
tal-enerġija u tar-riżorsi, jiġu vvalutati 
permezz ta' metodoloġija bbażata fuq iċ-
ċiklu tal-ħajja u jikkontribwixxu għal 
ekonomija u soċjetà sostenibbli, ġusti, 
ċirkolari u newtrali għall-klima, inkluż 
b'akkomodazzjoni effiċjenti fl-użu tal-
enerġija u enerġija għall-but ta' kulħadd 
mingħajr riskju ta' faqar enerġetiku, biex 
jintlaħqu l-għanijiet tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u l-miri u l-objettivi ambjentali 
tal-Unjoni;

Emenda 65

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jiffaċilitaw kundizzjonijiet 
konverġenti għall-investimenti fit-
trasformazzjoni diġitali madwar l-Unjoni 
kollha, inkluż billi jsaħħu s-sinerġiji bejn l-
użu tal-fondi tal-Unjoni u ta' dawk 
nazzjonali, u jiżviluppaw approċċi 
regolatorji prevedibbli;

(g) jiffaċilitaw kundizzjonijiet 
konverġenti għall-investimenti fit-
trasformazzjoni diġitali li jiżguraw is-
sostenibbiltà, ir-rispett għad-drittijiet 
fundamentali u l-ugwaljanza madwar l-
Unjoni kollha, inkluż billi jsaħħu s-
sinerġiji bejn l-użu tal-fondi tal-Unjoni u 
ta' dawk nazzjonali, flimkien mal-pilastru 
diġitali tar-Regolament (UE) 2021/241 u 
l-pjanijiet nazzjonali għall-irkupru, 
filwaqt li jippromwovu investiment 
b'sostenn għal eżiti li jkollhom benefiċċji 
soċjali u ambjentali u jiżviluppaw 
approċċi regolatorji prevedibbli;

Emenda 66

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) jiżguraw involviment qawwi min-
naħa tas-soċjetà ċivili, inkluż l-
involviment ta' organizzazzjonijiet tad-
drittijiet tal-bniedem, sħab soċjali, 
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw 
persuni b'diżabbiltà, id-drittijiet tan-nisa, 
organizzazzjonijiet taż-żagħżagħ, 
organizzazzjonijiet ambjentali, 
rappreżentanti tad-drittijiet diġitali u tal-
konsumatur, u esperti tal-aċċessibbiltà, fl-
iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' politiki u 
azzjonijiet fl-ambitu ta' dan il-Programm 
ta' Politika.

Emenda 67

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) "ħiliet diġitali" tfisser sett ta' 
kompetenzi f'attivitajiet magħżula b'rabta 
mal-użu ta' apparat tat-teknoloġija tal-
informazzjoni, internet jew software, 
imwettqa minn individwi fl-erba' 
dimensjonijiet li ġejjin: l-informazzjoni, 
il-komunikazzjoni, is-soluzzjoni tal-
problemi u s-software għall-ħolqien tal-
kontenut;

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni hija konformi man-nota metodoloġika tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà 
Diġitali (DESI) 2021, https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=67082.

Emenda 68

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) "ħiliet diġitali bażiċi", "aktar 
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minn ħiliet diġitali bażiċi" u "ħiliet 
diġitali avvanzati" huma l-livelli ta' ħiliet 
diġitali ddeterminati skont il-varjetà u/jew 
il-kumplessità tal-attivitajiet imwettqa fl-
erba' dimensjonijiet: informazzjoni, 
komunikazzjoni, soluzzjoni tal-problemi u 
software għall-ħolqien tal-kontenut, 
definiti u kkalkulati abbażi tas-sett ta' 
indikaturi stabbiliti fil-metodoloġija 
annwali tad-DESI;

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni hija konformi man-Nota Metodoloġika tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà 
Diġitali (DESI) 2021, https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=67082.

Emenda 69

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) "Proġetti Multinazzjonali" tfisser 
proġetti fuq skala kbira li jiffaċilitaw l-
ilħuq tal-miri diġitali stabbiliti fl-
Artikolu 4, inkluż il-finanzjament tal-
Unjoni u tal-Istati Membri, u li jissodisfaw 
ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 12;

(2) "Proġetti Multinazzjonali" tfisser 
proġetti fuq skala kbira li jiffaċilitaw l-
ilħuq tal-miri diġitali stabbiliti fl-
Artikolu 4, inkluż il-finanzjament tal-
Unjoni, tal-Istati Membri u tal-pajjiżi 
assoċjati mal-Unjoni, u li jissodisfaw ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 12;

Emenda 70

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) popolazzjoni b'ħiliet diġitali u 
professjonisti b'ħiliet diġitali għoljin:

(1) tranżizzjoni progressiva lejn 
soċjetà kkaratterizzata minn Ewropej 
mgħammra b'ħiliet diġitali, mingħajr ebda 
eċċezzjoni, u professjonisti b'ħiliet diġitali 
għoljin:

Emenda 71
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiġu impjegati mill-inqas 20 miljun 
speċjalista fis-settur tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT), 
b'konverġenza bejn in-nisa u l-irġiel;

(b) jiġu impjegati mill-inqas 20 miljun 
speċjalista fis-settur tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT), 
mingħajr differenzi ta' natura sessista, 
soċjali jew ġeografika;

Emenda 72

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-Istati Membri kollha jeħtieġ 
jiżviluppaw u jiffinanzjaw kemm 
programmi ta' taħriġ tal-ħiliet diġitali 
bażiċi kif ukoll dawk speċjalizzati, filwaqt 
li jiżguraw li dan it-taħriġ ikollu rekwiżiti 
ta' kwalità u kontrolli xierqa u jkun jaqbel 
mal-ħiliet meħtieġa fis-suq tax-xogħol;

Emenda 73

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) l-Istati Membri kollha jeħtiġilhom 
jużaw it-tranżizzjoni diġitali biex jiżguraw 
ambjenti tax-xogħol u edukattivi inklużivi, 
aċċessibbli, sikuri, reżistenti għall-
privatezza u fdati, mingħajr sorveljanza 
diġitali;

Emenda 74

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1 – punt bc (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) l-Istati Membri kollha għandhom 
ifittxu modi kif jipprovdu inċentivi lill-
kumpaniji tal-ICT biex jimpjegaw forza 
tax-xogħol varjata, b'enfasi fuq ir-
reklutaġġ u ż-żamma ta' nisa, persuni bi 
sfond ta' minoranza, persuni b'diżabbiltà 
jew persuni b'diversità newroloġika, u 
persuni li ma kellhomx edukazzjoni 
akkademika;

Emenda 75

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1 – punt bd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bd) l-Istati Membri kollha jeħtiġilhom 
jiżguraw ambjent sikur u inklużiv għax-
xogħol mill-bogħod, li jiggarantixxi d-
dritt għall-iskonnessjoni u jiżgura 
trattament indaqs;

Emenda 76

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1 – punt be (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(be) l-Istati Membri kollha se jkunu 
qed jiżguraw l-għoti ta' edukazzjoni dwar 
l-emanċipazzjoni diġitali fl-iskejjel 
b'enfasi fuq il-litteriżmu medjatiku, id-
diżinformazzjoni, ir-riskji tal-ekonomija 
tal-attenzjoni, l-għarfien tad-drittijiet 
diġitali tagħhom kif ukoll ir-rikors u l-
kontroll fuq id-data personali tagħhom;

Emenda 77

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4– paragrafu 1 – punt 2 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) 80 % taċ-ċentri tad-data fl-Ewropa 
jkunu effiċjenti ħafna fl-użu tal-enerġija 
bi standards għoljin tal-ekodisinn u jużaw 
l-enerġija rinnovabbli bħall-free-cooling 
u l-free-chilling, u jkunu ottimizzati għall-
użu mill-ġdid tas-sħana ġġenerata għall-
użu fis-soċjetà;

Emenda 78

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) 80 % tal-komponenti tal-apparat u 
l-infrastrutturi diġitali jinġabru fi tmiem 
il-ħajja tagħhom u jiġu riċiklati fl-Ewropa 
biex jagħtu spinta lis-suq tal-materja 
prima sekondarja u jixprunaw l-
innovazzjoni;

Emenda 79

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4– paragrafu 1 – punt 2 – punt ac (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) 100 % tat-tagħmir diġitali jkollu 
ħajja ta' mill-inqas 5 snin u 60 % tas-suq 
tat-tagħmir diġitali jkun jikkonsisti 
f'oġġetti rikondizzjonati u riutilizzati;

Emenda 80

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2 – punt ad (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ad) sal-2030, iċ-ċittadini kollha tal-
Unjoni jkunu jistgħu jikkomunikaw 
permezz ta' teknoloġiji interoperabbli ta' 
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konverżazzjoni totali u ta' test f'ħin reali 
bħala servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika prinċipali;

Emenda 81

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) mill-inqas 75% tal-intrapriżi tal-
Unjoni jkunu adottaw:

(a) l-intrapriżi tal-Unjoni jkunu 
adottaw, skont il-ħtiġijiet u l-preferenzi 
individwali tagħhom, uħud minn dawn li 
ġejjin:

Emenda 82

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) 50 % tan-negozji jkunu jużaw 
soluzzjonijiet cloud ibbażati fl-Ewropa 
biex tissaħħaħ is-sovranità diġitali 
Ewropea;

Emenda 83

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) 100 % tan-negozji rilevanti jkunu 
jużaw għodda aċċessibbli u affordabbli 
għall-valutazzjoni ambjentali tal-użu 
diġitali tagħhom skont metodoloġija ta' 
valutazzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja bi kriterji 
multipli standardizzata fil-livell tal-Unjoni 
u jkunu kapaċi jieħdu deċiżjonijiet 
sostenibbli b'mod awtonomu;

Emenda 84
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3 – punt cd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cd) l-Istati Membri kollha jkunu 
involuti fil-ħolqien ta' ċentri ta' 
innovazzjoni sostenibbli li jiġbru flimkien 
negozji, innovaturi, xjentisti u gruppi tad-
drittijiet ambjentali u diġitali biex irawmu 
l-iskambju tal-aħjar prattiki u l-
emerġenza ta' teknoloġiji sostenibbli ta' 
klassi dinjija;

Emenda 85

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3 – punt ce (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ce) mill-inqas 90 % tas-servizzi u tal-
prodotti fis-suq tal-Unjoni jkunu 
aċċessibbli għal kulħadd, inklużi għall-
persuni b'diżabbiltà;

Emenda 86

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) id-diġitalizzazzjoni tas-servizzi 
pubbliċi:

(4) id-diġitalizzazzjoni soċjali u 
ambjentalment sostenibbli tas-servizzi 
pubbliċi f'konformità mad-drittijiet tal-
bniedem:

Emenda 87

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 100% forniment aċċessibbli online 
ta' servizzi pubbliċi ewlenin għaċ-ċittadini 

(a) 100% forniment aċċessibbli online 
ta' servizzi pubbliċi ewlenin minbarra l-
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u n-negozji tal-Unjoni; forniment tas-servizzi kollha u l-appoġġ 
personalment offline;

Emenda 88

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 100% taċ-ċittadini tal-Unjoni 
jkollhom aċċess għar-rekords mediċi 
tagħhom (rekords elettroniċi tas-saħħa 
(EHR));

(b) 100% taċ-ċittadini tal-Unjoni li 
jkunu jixtiequ jużawhom ikollhom aċċess 
diġitali għar-rekords mediċi tagħhom 
(rekords elettroniċi tas-saħħa (EHR)) bl-
ogħla livell ta' privatezza, protezzjoni tad-
data u salvagwardji ta' kriptaġġ, inkluż il-
ħżin deċentralizzat, filwaqt li dejjem 
tinżamm il-possibbiltà ta' aċċess mhux 
diġitali; persuni b'diżabbiltà jkollhom 
aċċess assistit permezz ta' għodod ta' 
assistenza u konnettività;

Emenda 89

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) mill-inqas 80% taċ-ċittadini tal-
Unjoni jużaw soluzzjoni ta' identifikazzjoni 
diġitali (ID).

(c) 100% taċ-ċittadini tal-Unjoni 
jkollhom il-possibbiltà ta' aċċess u 
akkwiżizzjoni tal-ħiliet meħtieġa, permezz 
ta' taħriġ xieraq, biex jużaw soluzzjoni ta' 
identifikazzjoni diġitali (ID) skont il-
ħtiġijiet u l-preferenzi individwali 
tagħhom, mingħjar ebda obbligu de jure 
jew de facto li jużaw soluzzjonijiet bħal 
dawn.

Emenda 90

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) 100 % tal-akkwist pubbliku jkollu 
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kriterji u miri obbligatorji soċjali, ta' 
sostenibbiltà u privatezza u jiffavorixxi 
soluzzjonijiet interoperabbli u b'sors 
miftuħ;

Emenda 91

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-Kummissjoni għandha tissorvelja 
l-progress tal-Unjoni fl-isfond tal-objettivi 
u l-miri diġitali stabbiliti fl-Artikoli 2 u 4. 
Għal dan l-għan, il-Kummissjoni għandha 
tistrieħ fuq l-Indiċi tal-Ekonomija u s-
Soċjetà Diġitali (DESI) u, għall-finijiet ta' 
din id-deċiżjoni, f'konformità mal-
Artikolu 25(2), għandha tistabbilixxi f'att 
ta' implimentazzjoni l-indikaturi ewlenin 
tal-prestazzjoni ("KPIs") għal kull mira 
diġitali. .

(1) Il-Kummissjoni għandha tissorvelja 
l-progress tal-Unjoni fl-isfond tal-objettivi 
u l-miri diġitali stabbiliti fl-Artikoli 2 u 4. 
Għal dan l-għan, il-Kummissjoni għandha 
tistrieħ fuq l-Indiċi tal-Ekonomija u s-
Soċjetà Diġitali (DESI) u, għall-finijiet ta' 
din id-deċiżjoni, f'konformità mal-
Artikolu 25(2), għandha tistabbilixxi f'att 
ta' implimentazzjoni l-indikaturi ewlenin 
tal-prestazzjoni ("KPIs") għal kull mira 
diġitali, filwaqt li tqis is-sitwazzjoni 
speċifika u d-differenzi fil-kapaċitajiet tal-
Istati Membri individwali. Il-Kummissjoni 
għandha tiżviluppa metodoloġija ta' 
valutazzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja bi kriterji 
multipli biex tikkalkula l-impatt 
ambjentali tat-teknoloġiji diġitali, 
tistabbilixxi indiċi ambjentali diġitali u 
tintegra l-użu tiegħu fl-Unjoni.

Emenda 92

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu fil-ħin lill-Kummissjoni l-
istatistika u d-data meħtieġa għall-
monitoraġġ effettiv tat-tranżizzjoni diġitali 
u tal-grad ta' lħuq tal-miri diġitali stabbiliti 
fl-Artikolu 4. Dan għandu jinkludi 
informazzjoni rilevanti dwar id-
disponibbiltà u l-aċċessibbiltà tal-ispettru. 
Meta l-istatistika rilevanti tal-Istati Membri 

(2) L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu fil-ħin lill-Kummissjoni l-
istatistika u d-data meħtieġa għall-
monitoraġġ effettiv tat-tranżizzjoni diġitali 
u l-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 2 u tal-
grad ta' lħuq tal-miri diġitali stabbiliti fl-
Artikolu 4. Dan għandu jinkludi 
informazzjoni rilevanti dwar id-
disponibbiltà u l-aċċessibbiltà tal-ispettru. 
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tkun għadha mhux disponibbli, il-
Kummissjoni tista' tuża metodoloġija 
alternattiva għall-ġbir tad-data, bħal studji 
jew ġbir dirett tad-data mill-Istati Membri, 
f'konsultazzjoni mal-Istati Membri. L-użu 
ta' dik il-metodoloġija alternattiva għall-
ġbir tad-data ma għandux jaffettwa l-
kompiti tal-Eurostat kif stipulati fid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2012/504/UE47.

Meta l-istatistika rilevanti tal-Istati Membri 
tkun għadha mhux disponibbli, il-
Kummissjoni tista' tuża metodoloġija 
alternattiva għall-ġbir tad-data, bħal studji 
jew ġbir dirett tad-data mill-Istati Membri, 
f'konsultazzjoni mal-Istati Membri. L-użu 
ta' dik il-metodoloġija alternattiva għall-
ġbir tad-data ma għandux jaffettwa l-
kompiti tal-Eurostat kif stipulati fid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2012/504/UE.

__________________ __________________
47 Id-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2012/504/UE tas-
17 ta' Settembru 2012 dwar l-Eurostat 
(ĠU L 251, 18.9.2012, p. 49).

47 Id-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2012/504/UE tas-
17 ta' Settembru 2012 dwar l-Eurostat 
(ĠU L 251, 18.9.2012, p. 49).

Emenda 93

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni 
mill-qrib mal-Istati Membri, għandha 
tiddefinixxi t-trajettorji proġettati fil-livell 
tal-Unjoni għall-ilħuq ta' kull waħda mill-
miri diġitali, li jservu bħala bażi għall-
monitoraġġ u l-pjanijiet direzzjonali 
strateġiċi nazzjonali tad-Deċennju Diġitali. 
Meta meħtieġ, fid-dawl tal-iżviluppi 
tekniċi, ekonomiċi jew tas-soċjetà, il-
Kummissjoni għandha taġġorna waħda jew 
aktar minn dawn it-trajettorji proġettati.

(3) Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni 
mill-qrib mal-Istati Membri, għandha, 
permezz ta' kriterji stabbiliti b'mod ċar, 
tiddefinixxi t-trajettorji proġettati fil-livell 
tal-Unjoni għall-ilħuq ta' kull waħda mill-
miri diġitali, li jservu bħala bażi għall-
monitoraġġ u l-pjanijiet direzzjonali 
strateġiċi nazzjonali tad-Deċennju Diġitali. 
Meta meħtieġ, fid-dawl tal-iżviluppi 
tekniċi, ekonomiċi jew tas-soċjetà, il-
Kummissjoni għandha taġġorna waħda jew 
aktar minn dawn it-trajettorji proġettati.

Emenda 94

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-Kummissjoni għandha 
timmonitorja l-progress tal-Istati Membri, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-
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implimentazzjoni ta' miżuri biex jiġu 
żgurati d-drittijiet tal-ħaddiema, is-saħħa 
u s-sikurezza okkupazzjonali fl-ambjent 
diġitali u l-ħarsien tagħhom mill-użu 
abbużiv tal-għodod diġitali.

Emenda 95

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fir-rapport dwar "L-Istat tad-
Deċennju Diġitali", il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi valutazzjoni tal-progress 
tat-tranżizzjoni diġitali tal-Unjoni fl-isfond 
tal-miri diġitali stabbiliti fl-Artikolu 4, kif 
ukoll l-istat ta' konformità mal-objettivi 
ġenerali msemmija fl-Artikolu 2 u l-
prinċipji stabbiliti fi [daħħal it-titolu tad-
Dikjarazzjoni solenni]. Il-valutazzjoni tal-
progress li jkun sar għandha tkun ibbażata, 
b'mod partikolari, fuq l-analiżi u l-
indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni fid-
DESI meta mqabbla mal-livell tal-Unjoni 
u, meta applikabbli, mat-trajettorji 
proġettati nazzjonali u, meta applikabbli, 
fuq l-istabbiliment ta' Proġetti 
Multinazzjonali u l-progress fir-rigward 
tagħhom.

(2) Fir-rapport dwar "L-Istat tad-
Deċennju Diġitali", il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi valutazzjoni tal-progress 
tat-tranżizzjoni diġitali tal-Unjoni fl-isfond 
tal-miri diġitali stabbiliti fl-Artikolu 4, kif 
ukoll l-istat ta' konformità mal-objettivi 
ġenerali msemmija fl-Artikolu 2 u l-
prinċipji stabbiliti fi [daħħal it-titolu tad-
Dikjarazzjoni solenni]. Il-valutazzjoni tal-
progress li jkun sar għandha tkun ibbażata, 
b'mod partikolari, fuq l-analiżi u l-
indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni fid-
DESI meta mqabbla mal-livell tal-Unjoni 
u, meta applikabbli, mat-trajettorji 
proġettati nazzjonali u, meta applikabbli, 
fuq l-istabbiliment ta' Proġetti 
Multinazzjonali u l-progress fir-rigward 
tagħhom. Ir-rapport għandu jinkludi 
wkoll valutazzjoni tal-impatti pożittivi u 
negattivi fis-suq tax-xogħol li tħares lejn 
in-nuqqas ta' tlaqqigħ tal-ħiliet u 
tanalizza l-passi meħuda biex dawn jiġu 
indirizzati, imqassma skont il-gruppi ta' 
età u l-ġeneru, u l-inklużjoni ta' persuni 
b'diżabbiltà. Dan għandu janalizza l-
impatt tad-diġitalizzazzjoni fuq gruppi 
vulnerabbli, speċjalment dawk f'forom 
mhux standard ta' xogħol, bħal kuntratti 
ta' żero sigħat u ħaddiema tal-pjattaformi, 
u dawk li jaħdmu għal rashom, kif ukoll l-
impatt tad-diġitalizzazzjoni fuq il-persuni 
psikosoċjali, ir-riskji, il-prekarjetà, in-
nuqqas ta' sigurtà, il-mard 
muskoloskeletali u s-saħħa mentali, u jrid 
jiżgura li dawk il-miri jintlaħqu 
f'konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
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bħad-Direttiva 2003/88/KE1a, id-
Direttiva 89/391/KEE1b, id-
Direttiva 90/270/KEE1c, id-
Direttiva 2019/11521d, id-
Direttiva 2019/11581e, il-Pjan ta' Azzjoni 
tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali 
u l-Qafas Strateġiku l-ġdid tal-UE dwar 
is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-
xogħol 2021-2027.
____________
1a Id-Direttiva 2003/88/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Novembru 
2003 li tikkonċerna ċerti aspetti tal-
organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol 
(ĠU L 299, 18.11.2003, p. 9).
1b Id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-
12 ta' Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta' 
miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-
sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-
xogħol (ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1). 
1c Id-Direttiva tal-Kunsill 90/270/KEE tad-
29 ta' Mejju 1990 dwar il-ħtiġijiet minimi 
ta' saħħa u sigurtà għax-xogħol 
b'tagħmir li għandu display screen 
(ĠU L 156, 21.6.1990, p. 14).
1d Id-Direttiva (UE) 2019/1152 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta' Ġunju 2019 dwar kondizzjonijiet 
tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-
Unjoni Ewropea (ĠU L 186, 11.7.2019, 
p. 105). 
1e Direttiva (UE) 2019/1158 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta' Ġunju 2019 dwar il-bilanċ bejn ix-
xogħol u l-ħajja privata għall-ġenituri u 
għall-persuni li jindukraw u li tħassar id-
Direttiva tal-Kunsill 2010/18/UE 
(ĠU L 188, 12.7.2019, p. 79).

Emenda 96

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fir-rapport dwar "L-Istat tad-
Deċennju Diġitali", il-Kummissjoni tista' 
tirrakkomanda politiki, miżuri jew 
azzjonijiet li jridu jieħdu l-Istati Membri 
f'oqsma li ma għamlux progress biżżejjed 
biex jintlaħqu l-miri diġitali stabbiliti fl-
Artikolu 4 jew meta jkunu ġew identifikati 
lakuni u nuqqasijiet sinifikanti abbażi tar-
riżultati tar-rapport dwar "L-Istat tad-
Deċennju Diġitali". Dawk il-politiki, il-
miżuri jew l-azzjonijiet rakkomandati 
jistgħu, b'mod partikolari, jindirizzaw:

(3) Fir-rapport dwar "L-Istat tad-
Deċennju Diġitali", il-Kummissjoni tista' 
tirrakkomanda politiki, miżuri jew 
azzjonijiet li jridu jieħdu l-Istati Membri 
f'oqsma li ma għamlux progress biżżejjed 
biex jintlaħqu l-miri diġitali stabbiliti fl-
Artikolu 4, meta l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 2 ma jkunux ġew rispettati, jew 
meta jkunu ġew identifikati lakuni u 
nuqqasijiet sinifikanti abbażi tar-riżultati 
tar-rapport dwar "L-Istat tad-Deċennju 
Diġitali". Dawk il-politiki, il-miżuri jew l-
azzjonijiet rakkomandati jistgħu, b'mod 
partikolari, jindirizzaw:

Emenda 97

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) ir-riskji li jistgħu jdewmu l-
implimentazzjoni ta' kull mira diġitali u l-
impatt fuq l-ilħuq ta' miri diġitali oħra;

Emenda 98

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Ir-rapport għandu janalizza jekk 
il-pjanijiet għat-trasformazzjoni diġitali 
biex jintlaħqu l-miri fl-Artikolu 4 humiex 
konformi mal-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali, id-Dikjarazzjoni dwar id-
Drittijiet u l-Prinċipji Diġitali Ewropej u 
l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli.

Emenda 99

Proposta għal deċiżjoni
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Artikolu 6 – paragrafu 6b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) Ir-rapport għandu jindirizza b'mod 
partikolari l-miżuri rakkomandati biex 
tiġi żgurata l-protezzjoni tal-ħaddiema 
mill-effetti negattivi tad-diġitalizzazzjoni.

Emenda 100

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Sa [sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ 
ta' din id-Deċiżjoni - id-data speċifika li 
għandha tiddaħħal mill-PO], l-Istati 
Membri għandhom jippreżentaw lill-
Kummissjoni l-pjanijiet direzzjonali 
strateġiċi nazzjonali tagħhom tad-Deċennju 
Diġitali li għandhom ikunu konsistenti 
mal-objettivi u l-miri diġitali stabbiliti f'din 
id-Deċiżjoni u jikkontribwixxu biex dawn 
jintlaħqu fil-livell tal-Unjoni. L-Istati 
Membri u l-Kummissjoni għandhom iqisu 
l-inizjattivi settorjali rilevanti u jiżguraw il-
konsistenza magħhom.

(1) Sa [12-il xahar wara d-dħul fis-
seħħ ta' din id-Deċiżjoni - id-data speċifika 
li għandha tiddaħħal mill-PO], l-Istati 
Membri għandhom jippreżentaw lill-
Kummissjoni l-pjanijiet direzzjonali 
strateġiċi nazzjonali tagħhom tad-Deċennju 
Diġitali li għandhom ikunu konsistenti 
mal-objettivi u l-miri diġitali stabbiliti f'din 
id-Deċiżjoni u jikkontribwixxu biex dawn 
jintlaħqu fil-livell tal-Unjoni. L-Istati 
Membri u l-Kummissjoni għandhom iqisu 
l-inizjattivi settorjali rilevanti, kif ukoll il-
prezz ambjentali u soċjali, u jiżguraw il-
konsistenza magħhom.

Emenda 101

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-politiki, il-miżuri u l-azzjonijiet 
ewlenin implimentati, adottati u ppjanati li 
jikkontribwixxu għall-objettivi u l-miri 
diġitali stabbiliti fl-Artikoli 2 u 4;

(a) il-politiki, il-miżuri u l-azzjonijiet 
ewlenin implimentati, adottati u ppjanati li 
jikkontribwixxu għall-objettivi u l-miri 
diġitali stabbiliti fl-Artikolu 2 u 4, inklużi 
l-politiki, il-miżuri u l-azzjonijiet immirati 
lejn il-gruppi l-aktar vulnerabbli, b'mod 
partikolari l-persuni b'diżabbiltà u l-
persuni li ġejjin minn sfond żvantaġġat;
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Emenda 102

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-trajettorji proġettati nazzjonali li 
jikkontribwixxu għall-miri diġitali rilevanti 
li jistgħu jitkejlu fil-livell nazzjonali;

(b) it-trajettorji proġettati nazzjonali li 
jikkontribwixxu għall-miri diġitali rilevanti 
li jistgħu jitkejlu fil-livell nazzjonali u kif 
l-objettivi jkunu integrati f'dawn it-
trajettorji;

Emenda 103

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-impatt li mistenni jsir fuq kull 
mira diġitali bħala riżultat tal-politiki, il-
miżuri u l-azzjonijiet implimentati, adottati 
u ppjanati;

(c) l-impatt li mistenni jsir fuq kull 
mira diġitali, imqassam skont l-etajiet u l-
ġeneru, bħala riżultat tal-politiki, il-miżuri 
u l-azzjonijiet implimentati, adottati u 
ppjanati;

Emenda 104

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ikunu ġew allokati riżorsi 
finanzjarji;

(c) ikunu ġew allokati riżorsi 
finanzjarji, f'konformità mar-rispett tad-
drittijiet tat-trade unions u tal-ħaddiema, 
bħas-saħħa u s-sikurezza, id-dritt tal-
istrajk, in-negozjar kollettiv u l-azzjoni 
kollettiva;

Emenda 105

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 3 – punt fa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) ikunu tfasslu mas-sħab soċjali u 
jkunu parti mill-proċess ta' 
implimentazzjoni u evalwazzjoni.

Emenda 106

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jikkooperaw mill-qrib biex 
jidentifikaw modi kif jindirizzaw in-
nuqqasijiet f'oqsma fejn il-progress ma 
kienx biżżejjed biex jintlaħqu waħda jew 
aktar mill-miri diġitali stabbiliti fl-
Artikolu 4 jew meta jkunu ġew identifikati 
lakuni u nuqqasijiet sinifikanti abbażi tar-
riżultati tar-rapport dwar "L-Istat tad-
Deċennju Diġitali". Din l-analiżi għandha 
tqis, b'mod partikolari, il-kapaċitajiet 
differenti tal-Istati Membri biex 
jikkontribwixxu għal uħud mill-miri 
diġitali u r-riskju li d-dewmien fuq uħud 
minn dawn il-miri jista' jkollu effett 
detrimentali fuq l-ilħuq ta' miri diġitali 
oħrajn.

(1) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jikkooperaw mill-qrib biex 
jidentifikaw modi kif jindirizzaw in-
nuqqasijiet f'oqsma fejn il-progress ma 
kienx biżżejjed biex jintlaħqu waħda jew 
aktar mill-miri diġitali stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-objettivi fl-Artikolu 2, jew 
meta jkunu ġew identifikati lakuni u 
nuqqasijiet sinifikanti abbażi tar-riżultati 
tar-rapport dwar "L-Istat tad-Deċennju 
Diġitali". Din l-analiżi għandha tqis, b'mod 
partikolari, il-kapaċitajiet differenti tal-
Istati Membri biex jikkontribwixxu għall-
miri diġitali, il-prezz li jirriżulta f'każ li 
ma jintlaħqux, u l-konsegwenzi tad-
dewmien fuq l-ilħuq ta' uħud minn dawn 
il-miri b'rabta mal-ilħuq ta' miri diġitali 
oħrajn.

Emenda 107

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fi żmien xahrejn mill-
pubblikazzjoni tar-rapport dwar "L-Istat 
tad-Deċennju Diġitali", il-Kummissjoni u 
l-Istati Membri għandhom jagħmlu 
ħilithom biex jiddiskutu l-osservazzjonijiet 
preliminari tal-Istat Membru, notevolment 
fir-rigward tal-politiki, il-miżuri u l-
azzjonijiet rakkomandati mill-

(2) Fi żmien xahrejn mill-
pubblikazzjoni tar-rapport dwar "L-Istat 
tad-Deċennju Diġitali", il-Kummissjoni u 
l-Istati Membri għandhom jagħmlu 
ħilithom biex jiddiskutu l-osservazzjonijiet 
preliminari tal-Istat Membru, notevolment 
fir-rigward tal-politiki, il-miżuri u l-
azzjonijiet rakkomandati mill-
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Kummissjoni fir-rapport dwar "L-Istat tad-
Deċennju Diġitali".

Kummissjoni fir-rapport dwar "L-Istat tad-
Deċennju Diġitali" u l-oqsma possibbli ta' 
kooperazzjoni, assistenza u appoġġ li jista' 
jingħata mill-Kummissjoni lill-Istati 
Membri fid-dawl tan-nuqqasijiet u l-
lakuni identifikati.

Emenda 108

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fi żmien ħames xhur mill-
pubblikazzjoni tar-rapport dwar "L-Istat 
tad-Deċennju Diġitali", l-Istati Membri 
kkonċernati għandhom jissottomettu lill-
Kummissjoni l-aġġustamenti għall-pjanijiet 
direzzjonali strateġiċi nazzjonali tagħhom 
tad-Deċennju Diġitali, li jikkonsistu 
f'politiki, miżuri u azzjonijiet li jkollhom il-
ħsieb li jwettqu, inkluż, meta rilevanti, 
proposti għal Proġetti Multinazzjonali, biex 
jitrawwem il-progress fl-oqsma 
kkonċernati mill-miri diġitali stabbiliti fl-
Artikolu 4 u biex jintlaħqu l-objettivi 
stabbiliti fl-Artikolu 2. Jekk Stat Membru 
jqis li ma tkun meħtieġa l-ebda azzjoni u li 
l-pjan direzzjonali strateġiku nazzjonali 
tiegħu tad-Deċennju Diġitali ma jkunx 
jeħtieġ li jiġi aġġornat, dan għandu 
jipprovdi r-raġunijiet tiegħu bil-miktub.

(3) Fi żmien ħames xhur mill-
pubblikazzjoni tar-rapport dwar "L-Istat 
tad-Deċennju Diġitali", l-Istati Membri 
kkonċernati għandhom jissottomettu lill-
Kummissjoni l-aġġustamenti għall-pjanijiet 
direzzjonali strateġiċi nazzjonali tagħhom 
tad-Deċennju Diġitali, li jikkonsistu 
f'politiki, miżuri u azzjonijiet li jkollhom il-
ħsieb li jwettqu, inkluż, meta rilevanti, 
proposti għal Proġetti Multinazzjonali, biex 
jitrawwem il-progress mhux biss fid-
diġitalizzazzjoni iżda wkoll fl-inklużjoni 
soċjali, l-inklużjoni fis-suq tax-xogħol, u 
l-inklużjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri 
għan-nisa fl-iSTEM, fl-oqsma kkonċernati 
mill-miri diġitali stabbiliti fl-Artikolu 4 u 
biex jintlaħqu l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 2. Jekk Stat Membru jqis li ma 
tkun meħtieġa l-ebda azzjoni u li l-pjan 
direzzjonali strateġiku nazzjonali tiegħu 
tad-Deċennju Diġitali ma jkunx jeħtieġ li 
jiġi aġġornat, dan għandu jipprovdi r-
raġunijiet tiegħu bil-miktub.

Emenda 109

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Jekk Stat Membru jonqos milli 
jimplimenta l-aġġustamenti xierqa għall-

(1) Jekk Stat Membru jonqos milli 
jimplimenta l-aġġustamenti xierqa għall-
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pjan direzzjonali strateġiku nazzjonali 
tiegħu tad-Deċennju Diġitali skont il-
politiki, il-miżuri jew l-azzjonijiet 
rakkomandati mill-Kummissjoni skont l-
Artikolu 6(3) mingħajr ma jipprovdi 
raġunijiet suffiċjenti, il-Kummissjoni tista' 
tadotta rakkomandazzjoni, inkluż analiżi 
speċifika ta' kif dan in-nuqqas jista' jkollu 
impatt fuq l-ilħuq tal-objettivi u tal-miri 
diġitali ta' din id-Deċiżjoni.

pjan direzzjonali strateġiku nazzjonali 
tiegħu tad-Deċennju Diġitali skont il-
politiki, il-miżuri jew l-azzjonijiet 
rakkomandati mill-Kummissjoni skont l-
Artikolu 6(3), partikolarment b'rispett 
għad-drittijiet tat-trade unions u tal-
ħaddiema fl-ambjent diġitali, mingħajr ma 
jipprovdi raġunijiet suffiċjenti, il-
Kummissjoni tista' tadotta 
rakkomandazzjoni, inkluż analiżi speċifika 
ta' kif dan in-nuqqas jista' jkollu impatt fuq 
l-ilħuq tal-objettivi u tal-miri diġitali ta' din 
id-Deċiżjoni.

Emenda 110

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw mal-partijiet 
ikkonċernati, b'mod partikolari l-
akkademiċi u s-sħab soċjali, fir-rigward 
tat-tranżizzjoni diġitali, kif ukoll l-impatt 
tat-tranżizzjoni diġitali għad-drittijiet tal-
ħaddiema, sabiex fl-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-politiki rilevanti 
jitqiesu l-aspetti soċjali u umani kollha.

Emenda 111

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-Kummissjoni għandha 
tikkoopera mill-qrib mal-partijiet 
ikkonċernati privati u pubbliċi, inkluż is-
sħab soċjali, biex tiġbor l-informazzjoni u 
tiżviluppa l-politiki, il-miżuri u l-
azzjonijiet rakkomandati għall-finijiet tal-
implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni.

(1) Il-Kummissjoni għandha 
tikkoopera mill-qrib mal-Istati Membri, 
mal-partijiet ikkonċernati privati u pubbliċi 
rilevanti, inkluż is-sħab soċjali, l-aġenziji 
tal-Unjoni u l-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili, biex tiġbor l-informazzjoni u 
tiżviluppa l-politiki, il-miżuri u l-
azzjonijiet rakkomandati għall-finijiet tal-
implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni.
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Emenda 112

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Istati Membri għandhom 
jikkooperaw mal-partijiet ikkonċernati 
privati u pubbliċi, inkluż is-sħab soċjali, 
f'konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali, 
meta jadottaw il-pjanijiet direzzjonali 
strateġiċi nazzjonali tagħhom tad-Deċennju 
Diġitali u l-aġġustamenti tagħhom.

(2) L-Istati Membri għandhom 
jikkooperaw mal-partijiet ikkonċernati 
privati u pubbliċi, inkluż is-sħab soċjali u 
s-soċjetà ċivili, f'konformità mal-
leġiżlazzjoni nazzjonali, meta jadottaw il-
pjanijiet direzzjonali strateġiċi nazzjonali 
tagħhom tad-Deċennju Diġitali u l-
aġġustamenti tagħhom.

Emenda 113

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-objettiv ġenerali tal-Proġetti 
Multinazzjonali għandu jkun li jiffaċilitaw 
l-ilħuq tal-miri diġitali.

(1) L-objettiv ġenerali tal-Proġetti 
Multinazzjonali għandu jkun li jiffaċilitaw 
l-ilħuq tal-miri diġitali kif stabbilit fl-
Artikoli 2 u 4.

Emenda 114

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-titjib tal-kooperazzjoni tal-
Unjoni u tal-Istati Membri fl-ilħuq tal-
objettivi tad-Deċennju Diġitali;

(a) it-titjib tal-kooperazzjoni bejn l-
Unjoni, inklużi l-aġenziji tal-Unjoni, l-
Istati Membri u s-sħab soċjali fl-ilħuq tal-
objettivi tad-Deċennju Diġitali;

Emenda 115

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda



RR\1256602MT.docx 95/174 PE719.734

MT

(aa) il-promozzjoni tal-ħiliet diġitali 
għaċ-ċittadini u l-ħaddiema permezz ta' 
edukazzjoni, taħriġ u tagħlim tul il-ħajja 
ta' kwalità għolja, inkluż it-taħriġ mill-
ġdid u t-titjib tal-ħiliet tal-ħaddiema 
ffinanzjat minn min iħaddem;

Emenda 116

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-tisħiħ tal-eċċellenza teknoloġika 
u tal-kompetittività industrijali tal-Unjoni 
f'teknoloġiji kritiċi u fi prodotti, servizzi u 
infrastrutturi diġitali li huma essenzjali 
għall-irkupru ekonomiku u għall-
prosperità, kif ukoll għas-sigurtà u s-
sikurezza taċ-ċittadini;

(b) it-tisħiħ tal-eċċellenza teknoloġika 
u tal-kompetittività industrijali tal-Unjoni 
f'teknoloġiji kritiċi u fi prodotti, servizzi u 
infrastrutturi diġitali li huma essenzjali 
għall-irkupru ekonomiku, għall-prosperità, 
għall-benessri u għas-sigurtà u s-sikurezza 
tal-individwi, kif ukoll it-taħriġ diġitali, it-
taħriġ mill-ġdid u t-titjib tal-ħiliet, biex 
tiġi żgurata s-sigurtà tal-impjiegi fis-suq 
tax-xogħol fl-era diġitali;

Emenda 117

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-indirizzar tal-vulnerabbiltajiet u 
tad-dipendenzi strateġiċi tal-Unjoni tul il-
ktajjen tal-provvista diġitali;

(c) l-indirizzar tal-vulnerabbiltajiet u 
tad-dipendenzi strateġiċi, ġeografiċi u 
demografiċi tal-Unjoni tul il-ktajjen tal-
provvista diġitali;

Emenda 118

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-kontribut għal trasformazzjoni 
diġitali sostenibbli tas-soċjetà u tal-
ekonomija ta' benefiċċju għan-negozji u 

(e) il-kontribut għal trasformazzjoni 
diġitali sostenibbli tas-soċjetà u tal-
ekonomija ta' benefiċċju għan-negozji 



PE719.734 96/174 RR\1256602MT.docx

MT

għaċ-ċittadini kollha madwar l-Unjoni; kollha u għas-soċjetà b'mod ġenerali, 
inklużi dawk li mhumiex fis-suq tax-
xogħol, madwar l-Unjoni;

Emenda 119

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-promozzjoni tal-ħiliet diġitali 
għaċ-ċittadini u l-ħaddiema permezz ta' 
taħriġ u taħriġ mill-ġdid u titjib tal-ħiliet 
ta' kwalità għolja biex jiġu allinjati mad-
domandi tas-suq tax-xogħol, inklużi dawk 
qrib l-età tal-irtirar u gruppi żvantaġġati 
oħra bħan-nisa, il-persuni b'diżabbiltà u 
ż-żgħażagħ;

Emenda 120

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Pajjiż assoċjat mal-Unjoni jista' 
jkun involut bħala parteċipant fl-Proġett 
Multinazzjonali, meta din il-
parteċipazzjoni tkun neċessarja biex jiġi 
ffaċilitat l-ilħuq tal-miri diġitali tal-
Unjoni, tal-Istati Membri u tal-Istati 
assoċjati mal-Unjoni.

Emenda 121

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Entitajiet oħrajn, kemm jekk 
pubbliċi jew privati, jistgħu 
jikkontribwixxu għal Proġetti 
Multinazzjonali, meta xieraq.

(3) Entitajiet oħrajn, kemm jekk 
pubbliċi jew privati, jistgħu 
jikkontribwixxu għal Proġetti 
Multinazzjonali, meta xieraq. Il-kontributi 
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privati ma jridux jirriżultaw 
f'restrizzjonijiet għad-disponibbiltà tal-
eżiti tal-proġetti għall-individwi u n-
negozji fl-Unjoni.



PE719.734 98/174 RR\1256602MT.docx

MT

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu L-istabbiliment tal-Programm ta’ Politika tal-2030 “Il-Perkors għad-
Deċennju Diġitali”

Referenzi COM(2021)0574 – C9-0359/2021 – 2021/0293(COD)

Kumitat responsabbli
       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ITRE
18.10.2021

Opinjoni(jiet) mogħtija minn
       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

EMPL
18.10.2021

Rapporteur għal opinjoni
       Data tal-ħatra

Dragoş Pîslaru
24.1.2022

Eżami fil-kumitat 28.2.2022

Data tal-adozzjoni 28.4.2022

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

51
1
2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Atidzhe Alieva-Veli, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija 
Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, David Casa, 
Ilan De Basso, Margarita de la Pisa Carrión, Özlem Demirel, Klára 
Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, 
Cindy Franssen, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs 
Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, 
Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Sara Matthieu, 
Giuseppe Milazzo, Sandra Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş 
Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Guido Reil, Daniela 
Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Michal Šimečka, Beata 
Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, 
Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tomáš Zdechovský

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Alex Agius Saliba, Konstantinos Arvanitis, Romeo Franz, Eugenia 
Rodríguez Palop, Veronika Vrecionová



RR\1256602MT.docx 99/174 PE719.734

MT

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

51 +
ECR Giuseppe Milazzo, Beata Szydło, Veronika Vrecionová

ID Dominique Bilde, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

NI Ádám Kósa, Daniela Rondinelli

PPE David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Radan 
Kanev, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria 
Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, 
Michal Šimečka, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Ilan De Basso, Klára Dobrev, 
Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne 
Vind

The Left Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Verts/ALE Romeo Franz, Sara Matthieu, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri

1 -
ECR Margarita de la Pisa Carrión

2 0
ID Nicolaus Fest, Guido Reil

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



PE719.734 100/174 RR\1256602MT.docx

MT

25.4.2022

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦAS-SUQ INTERN U L-ĦARSIEN TAL-
KONSUMATUR

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-
Programm ta' Politika tal-2030 "Il-Perkors għad-Deċennju Diġitali"
(COM(2021)0574 – C9-0359/2021 – 2021/0293(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Ivars Ijabs

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fid-9 ta' Marzu 2021, il-Kummissjoni Ewropea adottat il-Komunikazzjoni "Il-Kumpass 
Diġitali tal-2030: l-approċċ Ewropew għad-Deċennju Diġitali" ("Il-Komunikazzjoni dwar il-
Kumpass Diġitali") b'reazzjoni għas-sejħa tal-Kunsill Ewropew għal Kumpass Diġitali, li 
tibni fuq l-Istrateġija Diġitali tal-Kummissjoni ta' Frar 2020. L-ambizzjonijiet ta' din il-
Komunikazzjoni huma nobbli, għax ifittxu li jiżguraw is-sovranità diġitali tal-UE f'ambjent 
globali miftuħ u interkonness, filwaqt li jsegwu politiki li jagħtu s-setgħa lin-nies kif ukoll lin-
negozji biex isawru futur diġitali ffokat fuq il-bniedem, sostenibbli u aktar prosperu. F'dan il-
qafas, jittieħdu wkoll passi biex tinbena ekonomija Ewropea newtrali għall-klima, ċirkolari u 
reżiljenti. Dan il-Programm ta' Politika għandu l-għan li jiżgura li l-UE tilħaq l-għanijiet 
tagħha biex iġġib trasformazzjoni diġitali tal-ekonomija Ewropea kif ukoll soċjetà usa' li hija 
konformi mal-valuri tagħna, u jsaħħaħ il-pożizzjoni globali tal-Ewropa ta' tmexxija diġitali. 
Il-Programm jistabbilixxi miri ewlenin li l-Unjoni kollha kemm hi hija mistennija li tilħaq sal-
iskadenza tal-2030, filwaqt li jistabbilixxi wkoll mekkaniżmu ta' governanza innovattiv li 
jinvolvi kooperazzjoni annwali bejn l-istituzzjonijiet tal-UE u l-awtoritajiet tal-Istati Membri. 
Il-miri diġitali stess huma bbażati fuq erba' pilastri ewlenin: il-ħiliet diġitali, l-infrastrutturi 
diġitali, id-diġitalizzazzjoni tan-negozji u d-diġitalizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi.

F'termini ta' ħiliet diġitali, huwa rikonoxxut li ċ-ċittadini tal-Ewropa, b'mod ġenerali, bħalissa 
għadhom sostanzjalment lura, u hija r-responsabbiltà tal-Unjoni Ewropea li tgħinhom jiġu 
attrezzati bil-ħiliet li jeħtieġu. Filwaqt li għandu l-għan li jagħti lill-popolazzjoni kollha tal-
UE ħiliet diġitali bażiċi jew aktar minn bażiċi, il-mira proġettata hija li mill-inqas 80 % taċ-
ċittadini tal-Unjoni jkunu attrezzati b'tali mod sal-2030 (iċ-ċifra attwali hija stmata għal 
56 %). It-taħriġ u l-edukazzjoni diġitali huma enfasizzati bħala neċessarji b'mod urġenti 
sabiex jappoġġjaw forza tax-xogħol li tippermetti lin-nies jiksbu ħiliet diġitali speċjalizzati 
ħalli jiksbu impjiegi ta' kwalità u karrieri ta' sodisfazzjon. Minbarra l-mira dwar il-ħiliet 
diġitali stabbilita fil-Pjan ta' Azzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, l-UE għandu 
jkollha wkoll mira li teduka 20 miljun speċjalista tat-teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-
Komunikazzjoni (żieda mill-istima preżenti ta' 8 miljun), bil-passi meħuda biex jiġi żgurat 
bilanċ akbar bejn il-ġeneri f'dak li jibqa' settur iddominat ħafna mill-irġiel.
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Bl-istess mod, l-infrastruttura diġitali tal-Ewropa jeħtieġ li tiġi aġġornata sal-ogħla standards 
moderni possibbli biex jiġu żgurati l-kompetittività u s-sigurtà. Fl-ambitu tal-Programm, sal-
2030, għandhom ikunu disponibbli networks b'veloċitajiet tal-gigabits f'kundizzjonijiet 
aċċessibbli għal dawk kollha li jeħtieġu jew jixtiequ din il-kapaċità (l-istima attwali hija 
59 %) u ż-żoni popolati kollha għandhom jiġu koperti mill-5G (l-istima attwali hija 14 % 
biss). Il-produzzjoni ta' semikondutturi mill-aktar avvanzati u sostenibbli fl-Ewropa, inkluż il-
proċessuri, għandha, sal-2030, tkun mill-inqas 20 % tal-produzzjoni dinjija f'termini ta' valur 
(jiġifieri kapaċitajiet tal-manifattura taħt nodi ta' 5 nm, li jimmiraw għal 2 nm, u 10 darbiet 
aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija mil-lum). Bħalissa, l-Ewropa tipproduċi madwar 10 %. 
Barra minn hekk, għandhom jiġu installati 10 000 edge node sigur u newtrali għall-klima fl-
UE sal-2030, b'mod li jiggarantixxi l-aċċess għal servizzi ta' data b'latenza baxxa kull fejn 
ikunu jinsabu n-negozji.

F'termini tan-negozji tagħna, il-Programm jipprevedi li mill-inqas 75 % tal-intrapriżi Ewropej 
adottaw is-servizzi ta' cloud computing, big data u Intelliġenza Artifiċjali sal-2030 (iċ-ċifra 
attwali hija stmata għal 26 %). Aktar minn 90 % tal-SMEs Ewropej għandhom ikunu laħqu 
mill-inqas livell bażiku ta' intensità diġitali sal-istess skadenza (l-istima attwali hija ta' 60 %). 
Barra minn hekk, jeħtieġ li tingħata prijorità lill-innovazzjoni avvanzata u fixkiela li għandha 
l-għan li tirdoppja l-għadd ta' unicorns fl-Ewropa sal-2030, permezz tat-tkabbir tas-sensiela ta' 
negozji innovattivi tal-UE li qed jespandu u t-titjib tal-aċċess tagħhom għall-finanzi.

Il-qasam finali ta' enfasi għall-Programm huwa d-diġitalizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi. 
Hawnhekk, l-għan ġenerali ambizzjuż jimmira li jipprevedi l-ħajja demokratika u li s-servizzi 
pubbliċi jkunu aċċessibbli bis-sħiħ għaċ-ċittadini kollha online sal-2030. Kulħadd fl-UE 
jeħtieġlu jibbenefika minn ambjent diġitali mill-aqwa li jiffaċilita servizzi u għodod faċli biex 
jintużaw, effiċjenti u personalizzati bi standards għoljin ta' sigurtà u privatezza. Il-forniment 
online ta' servizzi pubbliċi ewlenin se jkun disponibbli għaċ-ċittadini u n-negozji Ewropej. Iċ-
ċittadini Ewropej kollha għandu jkollhom aċċess għar-rekords mediċi tagħhom (rekords 
elettroniċi) u wieħed jittama li 80 % taċ-ċittadini tal-Unjoni jużaw soluzzjonijiet tal-
identifikazzjoni diġitali f'xi kapaċità bħala parti mill-ħajja ta' kuljum.

Bħala Rapporteur, infaħħar l-ispirtu u l-għanijiet ġenerali ta' din il-Proposta, li tfittex li 
tistabbilixxi infrastruttura diġitali solida biex twitti t-triq għall-futur tas-suq diġitali Ewropew. 
Madankollu, huwa importanti li jiġi enfasizzat li ċerti elementi kritiċi għall-ilħuq tal-objettivi 
ġenerali u l-miri diġitali mhumiex riflessi kompletament fit-test. B'mod speċifiku, dawn huma 
Cloud Ewropew, biex jiġu żgurati standards għoljin ta' sigurtà u privatezza madwar l-Unjoni 
għaċ-ċittadini tagħna; u l-għoti tas-setgħa lill-Kummissjoni f'termini ta' koordinazzjoni mal-
Istati Membri dwar l-obbligi ta' monitoraġġ u rapportar ta' dawn tal-aħħar. 

Fir-rigward tal-ewwel punt, peress li l-Proposta tfittex l-inklużjoni tal-ħajja demokratika - 
jiġifieri, l-elezzjonijiet f'livelli differenti, ir-referendums, il-bażijiet tad-data tal-votanti u aktar 
- huwa kruċjali li jiġi żgurat Cloud Ewropew għal dan il-għan. Din mhijiex miżura li tfittex li 
toħloq ostakli, u lanqas mhija att ta' protezzjoniżmu, iżda pjuttost karatteristika essenzjali tas-
sikurezza. Din, fil-fehma tiegħi, hija kwistjoni ta' importanza fundamentali għall-Ewropa kif 
ukoll ta' sigurtà nazzjonali, u se tkun punt ewlieni għalija fir-rwol tiegħi bħala Rapporteur. 
Jiena nistenna bil-ħerqa li nisma' l-fehmiet tiegħek dwar din il-kwistjoni hekk kif nimxu 'l 
quddiem f'dan il-proċess. 
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Fir-rigward tat-tieni punt, l-għoti tas-setgħa lill-Kummissjoni, din għandha tassumi aktar 
responsabbiltà fir-rigward tas-segwitu tal-proċess u l-progress tal-Istati Membri f'termini ta' 
pjanijiet ta' implimentazzjoni kif ukoll l-obbligi tagħhom dwar il-monitoraġġ, l-evalwazzjoni 
u r-rapportar. Dan ma għandux għalfejn jippreġudika r-rwol tal-Parlament Ewropew, li 
għandu jinżamm aġġornat ukoll dwar l-iżviluppi.

Għandu jiġi kkunsidrat ukoll il-mod li bih din il-Proposta tikkontribwixxi għas-Semestru 
Ewropew, inklużi aspetti relatati mal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza. Jeħtiġilna 
nikkunsidraw il-punti ta' konverġenza sabiex niżguraw il-koerenza mal-għodod u mal-
leġiżlazzjoni diġà eżistenti. Fl-aħħar nett, is-sinifikat tal-integrazzjoni tas-Suq Uniku 
Ewropew - f'termini ta' benefiċċji ekonomiċi u soċjali għaċ-ċittadini tagħna, kif ukoll l-aspett 
strateġiku usa' għall-Unjoni kollha - fil-qalba stess ta' din il-proposta, ma jistax jiġi enfasizzat 
biżżejjed. 

Għandi l-intenzjoni li nikkollabora ma' Martina Dlabajova, rapporteur fil-Kumitat ITRE, hekk 
kif tavvanza l-Proposta - peress li l-ewwel jivvota l-Kumitat IMCO, għandna l-kapaċità li 
nistabbilixxu standards għoljin u nwittu t-triq għall-vot finali fil-plenarja.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, 
ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li 
ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fil-Komunikazzjoni tagħha 
"Kumpass Diġitali tal-2030: l-approċċ 
Ewropew għad-Deċennju Diġitali" tad-
9 ta' Marzu 202131 ("Komunikazzjoni dwar 
il-Kumpass Diġitali"), il-Kummissjoni 
stabbilixxiet il-viżjoni tagħha għall-2030 
biex tagħti s-setgħa liċ-ċittadini u lin-
negozji permezz tat-tranżizzjoni diġitali. L-
approċċ tal-Unjoni għat-trasformazzjoni 
diġitali tal-ekonomija u tas-soċjetà jenħtieġ 
li jinkludi s-sovranità diġitali, l-inklużjoni, 
l-ugwaljanza, is-sostenibbiltà, ir-reżiljenza, 
is-sigurtà, it-titjib tal-kwalità tal-ħajja, ir-
rispett tad-drittijiet u l-aspirazzjonijiet taċ-
ċittadini u jenħtieġ li dan jikkontribwixxi 
għal ekonomija u soċjetà dinamiċi, 
effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u ġusti fl-

(1) Fil-Komunikazzjoni tagħha 
"Kumpass Diġitali tal-2030: l-approċċ 
Ewropew għad-Deċennju Diġitali" tad-
9 ta' Marzu 202131 ("Komunikazzjoni dwar 
il-Kumpass Diġitali"), il-Kummissjoni 
stabbilixxiet il-viżjoni tagħha għall-2030 
biex tagħti s-setgħa liċ-ċittadini u lin-
negozji permezz tat-tranżizzjoni diġitali. L-
approċċ tal-Unjoni għat-trasformazzjoni 
diġitali tal-ekonomija u tas-soċjetà jenħtieġ 
li jinkludi s-sovranità diġitali, l-inklużjoni, 
opportunitajiet indaqs irrispettivament 
mir-reliġjon jew ġeneru, is-sostenibbiltà, l-
aċċessibbiltà, ir-reżiljenza, is-sigurtà, it-
titjib tal-kwalità tal-ħajja, ir-rispett tad-
drittijiet u l-aspirazzjonijiet taċ-ċittadini u 
jenħtieġ li dan jikkontribwixxi għal 
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Unjoni. ekonomija u soċjetà dinamiċi, effiċjenti fl-
użu tar-riżorsi u ġusti fl-Unjoni u suq 
uniku aċċessibbli u kompletament 
funzjonali.

__________________ __________________
31 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni "Il-Kumpass 
Diġitali tal-2030: l-approċċ Ewropew 
għad-Deċennju Diġitali" COM/2021/118 
final/2.

31 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni "Il-Kumpass 
Diġitali tal-2030: l-approċċ Ewropew 
għad-Deċennju Diġitali" COM/2021/118 
final/2.

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Kif deskritt fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni li taġġorna l-istrateġija 
industrijali l-ġdida tal-202032, l-Unjoni 
Ewropea jeħtieġ tidentifika sistemi ta' 
teknoloġiji kritiċi u setturi strateġiċi biex 
tindirizza dgħufijiet strateġiċi u dipendenzi 
ta' riskju għoli li jistgħu jwasslu għal 
nuqqas ta' provvista jew riskji marbuta 
maċ-ċibersigurtà, u biex trawwem 
tranżizzjoni diġitali. Dan jisħaq fuq l-
importanza li l-Istati Membri jingħaqdu 
flimkien u jappoġġaw l-isforzi tal-
industrija biex tindirizza dawn id-
dipendenzi u biex tiżviluppa ħtiġijiet ta' 
kapaċità strateġika. Dan iwieġeb ukoll 
għall-analiżi fir-Rapport ta' Prospettiva 
Strateġika tal-202133. Fil-qafas tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza u t-tħejjija ta' 
pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza, il-Kummissjoni ħeġġet lill-Istati 
Membri jikkoordinaw l-isforzi tagħhom 
favur Proġetti Multinazzjonali fil-qasam 
diġitali. Din l-esperjenza enfasizzat il-
ħtieġa li l-Kummissjoni tappoġġa l-isforzi 
ta' koordinazzjoni mill-Istati Membri, u li l-
Unjoni tiddisponi minn mekkaniżmi ta' 
implimentazzjoni li jiffaċilitaw l-

(3) Kif deskritt fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni li taġġorna l-istrateġija 
industrijali l-ġdida tal-202032, l-Unjoni 
Ewropea jeħtieġ tidentifika sistemi ta' 
teknoloġiji kritiċi u setturi strateġiċi biex 
tindirizza dgħufijiet strateġiċi u dipendenzi 
ta' riskju għoli li jistgħu jwasslu għal 
nuqqas ta' provvista jew riskji marbuta 
maċ-ċibersigurtà, u biex trawwem 
tranżizzjoni diġitali. Dan jisħaq fuq l-
importanza li l-Istati Membri jingħaqdu 
flimkien u jappoġġaw l-isforzi tal-
industrija biex tindirizza dawn id-
dipendenzi u biex tiżviluppa ħtiġijiet ta' 
kapaċità strateġika. Dan iwieġeb ukoll 
għall-analiżi fir-Rapport ta' Prospettiva 
Strateġika tal-202133. Fil-qafas tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza u t-tħejjija ta' 
pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza, il-Kummissjoni ħeġġet lill-Istati 
Membri jikkoordinaw l-isforzi tagħhom 
favur Proġetti Multinazzjonali fil-qasam 
diġitali. Din l-esperjenza enfasizzat il-
ħtieġa li l-Kummissjoni tappoġġa l-isforzi 
ta' koordinazzjoni mill-Istati Membri, u li l-
Unjoni tiddisponi minn mekkaniżmi ta' 
implimentazzjoni li jiffaċilitaw l-
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investimenti konġunti, biex il-Proġetti 
Multinazzjonali jimmaterjalizzaw. 
Flimkien ma' inizjattivi oħrajn tal-
Kummissjoni, bħall-Osservatorju għat-
Teknoloġiji Kritiċi34, jenħtieġ li tiġi 
stabbilita struttura ta' governanza li 
timplimenta l-Komunikazzjoni dwar il-
Kumpass Diġitali u jenħtieġ li din tgħin 
biex jiġu identifikati d-dipendenzi 
strateġiċi diġitali attwali u futuri possibbli 
tal-Unjoni u tikkontribwixxi għat-tisħiħ 
tas-sovranità diġitali tagħha.

investimenti konġunti, biex il-Proġetti 
Multinazzjonali jimmaterjalizzaw. 
Flimkien ma' inizjattivi oħrajn tal-
Kummissjoni, bħall-Osservatorju għat-
Teknoloġiji Kritiċi34, jenħtieġ li tiġi 
stabbilita struttura ta' governanza li 
timplimenta l-Komunikazzjoni dwar il-
Kumpass Diġitali u jenħtieġ li din tgħin 
biex jiġu identifikati d-dipendenzi 
strateġiċi diġitali attwali u futuri possibbli 
tal-Unjoni u tikkontribwixxi għat-tisħiħ 
tas-sovranità diġitali tagħha, filwaqt li 
jinżamm suq diġitali miftuħ.

__________________ __________________
32 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni "Aġġornament tal-
Istrateġija Industrijali l-Ġdida tal-2020: 
Nibnu Suq Uniku aktar b'saħħtu għall-
irkupru tal-Ewropa", 5.5.2021 COM(2021) 
350 final.

32 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni "Aġġornament tal-
Istrateġija Industrijali l-Ġdida tal-2020: 
Nibnu Suq Uniku aktar b'saħħtu għall-
irkupru tal-Ewropa", 5.5.2021 COM(2021) 
350 final.

33 COM(2021) 750 final tat-8.9.2021 – 
"Rapport ta' Prospettiva Strateġika tal-2021 
- Il-kapaċità u l-libertà tal-UE li taġixxi".

33 COM(2021) 750 final tat-8.9.2021 – 
"Rapport ta' Prospettiva Strateġika tal-2021 
- Il-kapaċità u l-libertà tal-UE li taġixxi".

34 Pjan ta' Azzjoni għas-sinerġiji bejn l-
industriji ċivili, tad-difiża u spazjali, 
22.02.2021, COM(2021) 70 final, 
Azzjoni 4.

34 Pjan ta' Azzjoni għas-sinerġiji bejn l-
industriji ċivili, tad-difiża u spazjali, 
22.02.2021, COM(2021) 70 final, 
Azzjoni 4.

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew35 enfasizzat li l-Ewropa jenħtieġ 
li tisfrutta l-potenzjal tat-trasformazzjoni 
diġitali, li hi strument abilitanti ewlieni 
biex jintlaħqu l-objettivi tal-Patt 
Ekoloġiku. Jenħtieġ li l-Unjoni 
tippromwovi u tinvesti fit-trasformazzjoni 
diġitali meħtieġa billi t-teknoloġiji diġitali 

(4) Il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew35 enfasizzat li t-trasformazzjoni 
diġitali tal-Ewropa jenħtieġ li ssir 
strument abilitanti biex jintlaħqu l-objettivi 
tal-Patt Ekoloġiku u tal-istrateġija 
industrijali aġġornata tal-Unjoni u biex 
tiżdied il-kompetittività. Jenħtieġ li l-
Unjoni twitti t-triq għal futur diġitali 
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huma strument abilitanti kritiku għall-
kisba tal-għanijiet ta' sostenibbiltà tal-Patt 
Ekoloġiku f'ħafna setturi differenti. 
Teknoloġiji diġitali bħall-intelliġenza 
artifiċjali, il-5G, il-cloud u l-edge 
computing u l-internet tal-oġġetti jistgħu 
jaċċelleraw u jimmassimizzaw l-impatt tal-
politiki biex jittrattaw it-tibdil fil-klima u 
jħarsu l-ambjent. Id-diġitalizzazzjoni 
tippreżenta wkoll opportunitajiet ġodda 
għall-monitoraġġ mill-bogħod tat-tniġġis 
tal-arja u tal-ilma, jew għall-monitoraġġ u 
l-ottimizzazzjoni ta' kif jintużaw l-enerġija 
u r-riżorsi naturali. L-Ewropa teħtieġ settur 
diġitali li jpoġġi s-sostenibbiltà fil-qalba 
tiegħu, filwaqt li jiżgura li l-infrastrutturi u 
t-teknoloġiji diġitali jsiru aktar sostenibbli 
u effiċjenti fl-użu tal-enerġija u tar-riżorsi 
b'mod verifikabbli, u jikkontribwixxu għal 
ekonomija u soċjetà sostenibbli, ċirkolari u 
newtrali għall-klima f'konformità mal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew.

sostenibbli u reżiljenti. Għal dan il-għan, 
jenħtieġ li tippromwovi u tinvesti 
f'teknoloġiji u infrastruttura diġitali li 
jkunu ddisinjati b'mod sostenibbli, bi 
standards għoljin tal-ekodisinn, biex 
jinkisbu l-għanijiet ta' sostenibbiltà tal-Patt 
Ekoloġiku f'ħafna setturi differenti. 
Teknoloġiji diġitali bħall-intelliġenza 
artifiċjali, il-5G, il-cloud u l-edge 
computing u l-internet tal-oġġetti jistgħu 
jaċċelleraw u jimmassimizzaw l-impatt tal-
politiki biex jittrattaw it-tibdil fil-klima u 
jħarsu l-ambjent. Id-diġitalizzazzjoni 
tippreżenta wkoll opportunitajiet ġodda 
għall-monitoraġġ mill-bogħod tat-tniġġis 
tal-arja u tal-ilma, u għall-monitoraġġ u l-
ottimizzazzjoni ta' kif jintużaw l-enerġija u 
r-riżorsi naturali. L-Ewropa teħtieġ settur 
diġitali li jpoġġi s-sostenibbiltà fil-qalba 
tiegħu, filwaqt li jiżgura li l-infrastrutturi, 
is-servizzi u t-teknoloġiji diġitali jsiru aktar 
sostenibbli u effiċjenti fl-użu tal-enerġija u 
tar-riżorsi b'mod verifikabbli permezz ta' 
metodoloġija kompleta ta' valutazzjoni 
taċ-ċiklu tal-ħajja bi kriterji multipli, u 
jikkontribwixxu għal ekonomija u soċjetà 
sostenibbli, ċirkolari u newtrali għall-klima 
f'konformità mal-Patt Ekoloġiku Ewropew 
u l-Istrateġija tal-UE għall-Mobbiltà 
Sostenibbli u Intelliġenti.34a 

__________________ __________________

34a Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-
Kumitat tar-Reġjuni "Strateġija għal 
Mobbiltà Sostenibbli u Intelliġenti – 
inqiegħdu t-trasport Ewropew fit-triq it-
tajba għall-futur" COM(2020)789.

35 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni 
"Il-Patt Ekoloġiku Ewropew", 11.12.2019, 
COM/2019/640 final.

35 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni 
"Il-Patt Ekoloġiku Ewropew", 11.12.2019, 
COM/2019/640 final.

Emenda 4



PE719.734 106/174 RR\1256602MT.docx

MT

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-politiki u l-investimenti fl-
infrastruttura diġitali jenħtieġ li jkollhom 
l-għan ukoll li jiżguraw konnettività 
inklużiva, b'aċċess għall-internet, 
broadband u servizzi mobbli disponibbli u 
affordabbli, sabiex jingħalaq id-distakk 
diġitali madwar l-Unjoni, u biex jiġi 
appoġġat l-aċċess għal servizzi diġitali u 
xejriet emerġenti ffaċilitati mill-
broadband; It-tneħħija tal-ostakli li fadal 
għall-kummerċ transfruntier mas-servizzi 
diġitali hija pass importanti biex jiġi 
realizzat il-potenzjal sħiħ tat-tranżizzjoni 
diġitali fl-Unjoni.

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) L-intelliġenza Artifiċjali (IA) 
b'mod partikolari hija teknoloġija 
promettenti li l-Ewropa għandha ttejjeb. 
Mill-mediċina sat-trasport għaċ-
ċibersigurtà u l-effiċjenza enerġetika, u 
aktar minn hekk, l-IA hija promettenti 
ħafna għall-progress fis-soċjetà tagħna, u 
biex jissolvew uħud mill-akbar problemi 
tad-dinja fis-saħħa, l-ambjent, l-
edukazzjoni u l-mobilità - dawn 
jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-objettivi 
tal-Unjoni u jiġi approfondit is-suq intern.

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Jenħtieġ li l-miżuri previsti fil-
Komunikazzjoni dwar il-Kumpass Diġitali 
jiġu implimentati, biex jiġu intensifikati l-
azzjonijiet definiti fl-istrateġija "Insawru l-
Futur Diġitali tal-Ewropa", u filwaqt li 
jibnu fuq l-istrumenti eżistenti tal-Unjoni 
(bħall-programmi ta' Koeżjoni, l-Istrument 
ta' Appoġġ Tekniku, ir-Regolament 
(UE) 2021/694 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill36, ir-Regolament 
(UE) 2021/695 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill37 u r-Regolament 
(UE) 2021/523 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill38) u dwar il-fondi allokati għat-
tranżizzjoni diġitali tar-Regolament 
(UE) 2021/241 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill39. Għalhekk, permezz ta' din id-
Deċiżjoni, jenħtieġ li jiġi stabbilit 
Programm ta' Politika "Il-Perkors għad-
Deċennju Diġitali" biex tinkiseb, titħaffef u 
titfassal trasformazzjoni diġitali b'suċċess 
tal-ekonomija u s-soċjetà tal-Unjoni.

(5) Jenħtieġ li l-miżuri previsti fil-
Komunikazzjoni dwar il-Kumpass Diġitali 
jiġu implimentati, biex jiġu intensifikati l-
azzjonijiet definiti fl-istrateġija "Insawru l-
Futur Diġitali tal-Ewropa", u filwaqt li 
jibnu fuq l-istrumenti eżistenti tal-Unjoni 
(bħall-programmi ta' Koeżjoni, l-Istrument 
ta' Appoġġ Tekniku, ir-Regolament 
(UE) 2021/694 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill36, ir-Regolament 
(UE) 2021/695 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill37 u r-Regolament 
(UE) 2021/523 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill38) u dwar il-fondi allokati għat-
tranżizzjoni diġitali tar-Regolament 
(UE) 2021/241 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill39. Għalhekk, permezz ta' din id-
Deċiżjoni, jenħtieġ li jiġi stabbilit 
Programm ta' Politika "Il-Perkors għad-
Deċennju Diġitali" biex tinkiseb, titħaffef u 
titfassal trasformazzjoni diġitali b'suċċess 
bħala għodda biex jinkisbu l-objettivi ta' 
politika ġenerali tal-Unjoni, filwaqt li 
jinżammu standards għoljin ta' sigurtà u 
privatezza.

__________________ __________________
36 Ir-Regolament (UE) 2021/694 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta' April 2021 li jistabbilixxi l-
Programm Ewropa Diġitali u li jħassar id-
Deċiżjoni (UE) 2015/2240, ĠU L 166, 
11.5.2021, p. 1.

36 Ir-Regolament (UE) 2021/694 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta' April 2021 li jistabbilixxi l-
Programm Ewropa Diġitali u li jħassar id-
Deċiżjoni (UE) 2015/2240, ĠU L 166, 
11.5.2021, p. 1.

37 Ir-Regolament (UE) 2021/695 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
28 ta' April 2021 li jistabbilixxi l-Orizzont 
Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka 
u l-Innovazzjoni, li jistabbilixxi r-regoli 
tiegħu għall-parteċipazzjoni u d-
disseminazzjoni, u li jħassar ir-
Regolamenti (UE) Nru 1290/2013 u (UE) 
Nru 1291/2013, ĠU L 170, 12.5.2021, p. 1.

37 Ir-Regolament (UE) 2021/695 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
28 ta' April 2021 li jistabbilixxi l-Orizzont 
Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka 
u l-Innovazzjoni, li jistabbilixxi r-regoli 
tiegħu għall-parteċipazzjoni u d-
disseminazzjoni, u li jħassar ir-
Regolamenti (UE) Nru 1290/2013 u (UE) 
Nru 1291/2013, ĠU L 170, 12.5.2021, p. 1.

38 Ir-Regolament (UE) 2021/523 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta' Marzu 2021 li jistabbilixxi l-

38 Ir-Regolament (UE) 2021/523 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta' Marzu 2021 li jistabbilixxi l-
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Programm InvestEU u li jemenda r-
Regolament (UE) 2015/1017, ĠU L 107, 
26.3.2021, p. 30.

Programm InvestEU u li jemenda r-
Regolament (UE) 2015/1017, ĠU L 107, 
26.3.2021, p. 30.

39 Ir-Regolament (UE) 2021/241 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta' Frar 2021 li jistabbilixxi l-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza, ĠU L 57, 
18.2.2021, p. 17.

39 Ir-Regolament (UE) 2021/241 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta' Frar 2021 li jistabbilixxi l-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza, ĠU L 57, 
18.2.2021, p. 17.

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Biex tiġi segwita t-trajettorja tal-
Unjoni fir-rigward tal-pass tat-
trasformazzjoni diġitali, jenħtieġ li jiġu 
stabbiliti miri diġitali. Jenħtieġ li dawn il-
miri jkunu marbuta ma' oqsma konkreti, 
meta l-progress jenħtieġ li jsir b'mod 
kollettiv fl-Unjoni. Il-miri jsegwu l-erba' 
punti kardinali identifikati fil-
Komunikazzjoni dwar il-Kumpass Diġitali, 
identifikati bħala l-oqsma essenzjali għat-
trasformazzjoni diġitali tal-Unjoni: il-ħiliet 
diġitali, l-infrastrutturi diġitali, id-
diġitalizzazzjoni tan-negozji u d-
diġitalizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi.

(6) Biex tiġi segwita t-trajettorja tal-
Unjoni fir-rigward tal-pass tat-
trasformazzjoni diġitali, jenħtieġ li jiġu 
stabbiliti miri diġitali u li huma ggwidati 
minn objettivi tas-soċjetà ambjentalment 
sostenibbli. Jenħtieġ li dawn il-miri jkunu 
marbuta ma' oqsma konkreti, meta l-
progress jenħtieġ li jsir b'mod kollettiv fl-
Unjoni. Il-miri jsegwu l-erba' punti 
kardinali identifikati fil-Komunikazzjoni 
dwar il-Kumpass Diġitali, identifikati bħala 
l-oqsma essenzjali għat-trasformazzjoni 
diġitali tal-Unjoni: il-ħiliet diġitali, l-
infrastrutturi diġitali, id-diġitalizzazzjoni 
tan-negozji u tas-servizzi pubbliċi, oqsma 
li jeħtieġ li jiġu appoġġati bl-istess mod.

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Id-diġitalizzazzjoni jenħtieġ li tkun 
għodda għall-progress. L-Unjoni jenħtieġ 
li tiggarantixxi l-appoġġ uman u l-għażla 
ta' mezzi ta' parteċipazzjoni mhux diġitali 
fl-aspetti ewlenin kollha tal-ħajja 
pubblika u privata, speċjalment għal 
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persuni li għad jistgħu jiffaċċjaw ostakli 
għall-parteċipazzjoni diġitali.

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-ħiliet diġitali, bażiċi u avvanzati, 
huma essenzjali biex tissaħħaħ ir-reżiljenza 
kollettiva tas-soċjetà tal-Unjoni. Iċ-
ċittadini b'setgħa u kapaċitajiet diġitali se 
jkunu jistgħu jieħdu vantaġġ mill-
opportunitajiet tad-Deċennju Diġitali. 
Barra minn hekk, jenħtieġ li t-taħriġ u l-
edukazzjoni diġitali jappoġġaw forza tax-
xogħol li tippermetti lin-nies jistgħu jiksbu 
ħiliet diġitali speċjalizzati biex ikollhom 
impjiegi ta' kwalità u karrieri ta' 
sodisfazzjon f'numri ferm akbar mil-lum, 
b'konverġenza bejn in-nisa u l-irġiel. 
Barra minn hekk, fattur abilitanti 
essenzjali biex jittieħed vantaġġ mill-
benefiċċji tad-diġitalizzazzjoni, għal aktar 
żviluppi teknoloġiċi u għat-tmexxija 
diġitali tal-Ewropa hu infrastruttura 
diġitali sostenibbli għall-konnettività, il-
mikroelettronika u l-kapaċità li tiġi 
pproċessata data vasta. Hemm bżonn 
konnettività eċċellenti u sigura għal 
kulħadd u kullimkien fl-Ewropa, inkluż 
f'żoni rurali u remoti40. Il-ħtiġijiet tas-
soċjetà għall-wisa' tal-banda tad-
download u tal-upload qed jiżdiedu b'mod 
kostanti. Sal-2030, jenħtieġ li n-networks 
b'veloċitajiet tal-gigabits ikunu 
disponibbli f'kundizzjonijiet aċċessibbli 
għal dawk kollha li jeħtieġu jew jixtiequ 
din il-kapaċità. Barra minn hekk, il-
mikroproċessuri li llum diġà huma fil-
bidu tal-biċċa l-kbira tal-ktajjen tal-valur 
strateġiċi ewlenin huma mistennija li 
jkunu f'domanda saħansitra ogħla fil-
futur, b'mod partikolari dawk l-aktar 
innovattivi. smeFatturi abilitanti kritiċi 
mistennija jkunu edge node newtrali 

(7) Il-ħiliet diġitali, bażiċi u avvanzati, 
huma essenzjali biex tissaħħaħ ir-reżiljenza 
kollettiva tas-soċjetà tal-Unjoni. Iċ-
ċittadini b'setgħa u kapaċitajiet diġitali se 
jkunu jistgħu jieħdu vantaġġ mill-
opportunitajiet tad-Deċennju Diġitali. 
Barra minn hekk, jenħtieġ li t-taħriġ u l-
edukazzjoni diġitali jappoġġaw forza tax-
xogħol li tippermetti lin-nies jiksbu ħiliet 
diġitali speċjalizzati biex ikollhom impjiegi 
ta' kwalità u karrieri ta' sodisfazzjon 
f'numri ferm akbar mil-lum, filwaqt li jiġu 
eliminati d-distakki bejn il-ġeneri, soċjali 
u dawk ġeografiċi. It-tagħlim mhux 
formali fuq il-post tax-xogħol jenħtieġ li 
jwassal ħiliet diġitali mfassla għall-
ħtiġijiet tas-suq, għalhekk tagħlim diġitali 
mogħti minn dawk li jħaddmu fil-forma 
ta' tagħlim miksbu permezz tal-esperjenza 
jenħtieġ li jkun rikonoxxut, promoss u 
mkejjel b'mod ekwivalenti. Edukazzjoni u 
taħriġ diġitali jenħtieġ li jiġi estiż għall-
ambjent kummerċjali, speċjalment għall-
mikro intrapriżi u l-SMEs sabiex tkun 
żgurata trasformazzjoni diġitali effettiva.
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għall-klima u sigur ħafna li jiżgura aċċess 
għal servizzi tad-data b'latenza baxxa kull 
fejn ikunu jinsabu n-negozji, u l-kapaċità 
kwantistika.

__________________ __________________
40 Viżjoni fit-tul għaż-Żoni Rurali tal-UE. 
COM(2021) 345 finali.

Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Bħala fattur abilitanti essenzjali 
biex jittieħed vantaġġ mill-benefiċċji tad-
diġitalizzazzjoni u għal aktar żviluppi 
teknoloġiċi, it-tmexxija diġitali tal-
Ewropa għandha bżonn infrastruttura 
diġitali sostenibbli għall-konnettività, il-
mikroelettronika u l-kapaċità li tiġi 
pproċessata data. Barra minn hekk, il-
mikroproċessuri li llum diġà huma fil-
bidu tal-biċċa l-kbira tal-ktajjen tal-valur 
strateġiċi ewlenin huma mistennija li 
jkunu f'domanda saħansitra ogħla fil-
futur, b'mod partikolari dawk l-aktar 
innovattivi. Huwa ta' importanza kbira li 
jiġu żgurati l-investimenti xierqa li 
għandhom l-għan li jagħtu spinta lill-
iżvilupp tan-networks 5G, l-infrastruttura 
tal-cloud, il-kapaċitajiet tal-computing ta' 
prestazzjoni għolja, it-teknoloġiji tal-
computing kwantistiku u teknoloġiji 
emerġenti oħra tal-ICT. Jenħtieġ li jiġu 
vvalutati kif xieraq il-kontribut ambjentali 
ta' edge node sigur ħafna newtrali għall-
klima, il-kapaċità kwatistika u t-
teknoloġiji emerġenti. Il-politika tal-
iżvilupp tan-network jenħtieġ li tillimita d-
duplikazzjoni tan-networks b'veloċità 
għolja ħafna u tadotta strateġija bbażata 
fuq il-komplementarjetà u l-
interoperabbiltà tan-network u tindirizza 
l-ħtieġa li jitnaqqas id-distakk diġitali.
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Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) Hemm bżonn konnettività 
affidabbli, rapida, affordabbli u sigura 
għal kulħadd u kullimkien fl-Ewropa, 
inkluż f'żoni rurali, muntanjużi u 
remoti40. Il-ħtiġijiet tas-soċjetà għall-wisa' 
tal-banda tad-download u tal-upload qed 
jiżdiedu b'mod kostanti. Sal-2030, 
jenħtieġ li networks b'veloċità tal-gigabits 
ikunu disponibbli f'kundizzjonijiet 
aċċessibbli għal dawk kollha li jeħtieġu 
jew jixtiequ din il-kapaċità. 
Konsultazzjoni pubblika wiesgħa li 
tinvolvi liċ-ċittadini qabel l-iskjerament 
ta' proġetti ta' infrastruttura diġitali 
jenħtieġ li twassal għal aktar fiduċja, 
aċċettabbiltà u ttejjeb it-tfassil ta' proġetti 
bil-ħtiġijiet konkreti u l-feedback tal-
komunitajiet lokali.
__________________
40 Viżjoni fit-tul għaż-Żoni Rurali tal-UE. 
COM(2021) 345 final

Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Lil hinn mill-fatturi abilitanti, it-
teknoloġiji kollha msemmija hawn fuq se 
jkunu fil-qalba ta' prodotti ġodda, proċessi 
ta' manifattura ġodda u mudelli 
kummerċjali ġodda bbażati fuq il-
kondiviżjoni ġusta tad-data fl-ekonomija 
tad-data. It-trasformazzjoni tan-negozji se 
tkun tiddependi fuq il-kapaċità tagħhom li 
jadottaw teknoloġiji diġitali ġodda malajr u 

(8) It-teknoloġiji kollha msemmija 
hawn fuq se jkunu fil-qalba ta' prodotti 
ġodda, proċessi ta' manifattura ġodda u 
mudelli kummerċjali ġodda bbażati fuq il-
kondiviżjoni ġusta u sigura tad-data fl-
ekonomija tad-data, filwaqt li jiżguraw 
protezzjoni effettiva tal-privatezza u tal-
protezzjoni tad-data. It-trasformazzjoni 
tan-negozji, speċjalment tal-



PE719.734 112/174 RR\1256602MT.docx

MT

b'mod ġenerali, inkluż fl-ekosistemi 
industrijali u tas-servizzi li bħalissa 
għadhom lura.

mikrointrapriżi u l-SMEs, se tkun 
tiddependi fuq il-kapaċità tagħhom li 
jadottaw teknoloġiji diġitali ġodda malajr u 
b'mod ġenerali, inkluż fl-ekosistemi 
industrijali u tas-servizzi li bħalissa 
għadhom lura. Huwa għalhekk meħtieġ li 
n-negozji, speċjalment il-mikrointrapriżi u 
l-SMEs, jibbenefikaw minn taħriġ fit-
trasformazzjoni diġitali u l-assistenza 
finanzjarja, sabiex ikunu parti minn dan 
il-proċess.

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Id-diġitalizzazzjoni jenħtieġ li tkun 
l-għodda li twassal riżultati għaċ-ċittadini, 
għaliex għandha l-potenzjal li ttejjeb il-
kwalità tal-edukazzjoni, tas-saħħa jew tal-
amministrazzjoni pubblika, iżda jekk tiġi 
implimentata b'mod żbaljat, tista' tagħmel 
ħsara lill-baġits pubbliċi. Il-
massimizzazzjoni tal-effettività u l-
effiċjenza tan-nefqa fid-diġitalizzazzjoni 
tiżgura li d-deċiżjonijiet dwar l-infiq 
jirriżultaw f'valur akbar. Barra minn 
hekk, minħabba li l-ġbir ta' informazzjoni 
fil-prinċipju huwa aktar għali u oneruż 
mill-kondiviżjoni ta' informazzjoni li hija 
diġà miġbura, l-Istati Membri jenħtieġ li 
jiggarantixxu li ċ-ċittadini u n-negozji 
jagħtu data differenti darba biss lil 
amministrazzjoni pubblika.

Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) Is-servizzi diġitali pubbliċi jenħtieġ 
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li jissodisfaw il-prinċipji ewlenin 
f'konformità mar-rakkomandazzjonijiet 
tal-OECD għall-gvern diġitali. Il-
prinċipju ta' "diġitali mit-tfassil" jenħtieġ 
li jiżgura li meta l-gvern jipproponi 
teknoloġiji diġitali, huwa għandu jaħseb 
mill-ġdid u jfassal mill-ġdid il-proċessi 
pubbliċi, jissimplifika l-proċeduri, u 
joħloq kanali ġodda ta' komunikazzjoni u 
involviment mal-partijiet ikkonċernati. 
Settur pubbliku xprunat mid-data 
jistabbilixxi d-data bħala assi strateġiku u 
jippromwovi l-aċċess, il-kondiviżjoni u l-
użu mill-ġdid ta' mekkaniżmi għal teħid 
ta' deċiżjonijiet u tfassil u twassil aħjar 
tas-servizzi. Il-prinċipju tal-"gvern bħala 
pjattaforma" jenħtieġ li jiżgura li firxa 
wiesgħa ta' pjattaformi, standards u 
għodod li jrawmu l-integrazzjoni u l-
koerenza fis-settur pubbliku jiffokaw fuq 
il-ħtiġijiet tal-utenti fis-servizzi pubbliċi.

Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-ħajja demokratika u s-servizzi 
pubbliċi se jiddependu wkoll b'mod 
kruċjali fuq it-teknoloġiji diġitali u, 
għalhekk, għandhom ikunu kompletament 
aċċessibbli għal kulħadd, bħala ambjent 
diġitali mill-aqwa li jipprovdi servizzi u 
għodod faċli biex jintużaw, effiċjenti u 
personalizzati bi standards għoljin ta' 
sigurtà u privatezza.

(9) Il-ħajja demokratika u s-servizzi 
pubbliċi jistgħu jibbenefikaw minn 
infrastruttura diġitali sigura. Għalhekk, 
din jenħtieġ li tkun kompletament 
aċċessibbli għal kulħadd, għal servizzi u 
għodod faċli biex jintużaw, effiċjenti u 
personalizzati,bi standards għoljin ta' 
sigurtà u privatezza. Għall-fini ta' titjib 
tal-aċċess għas-servizzi diġitali pubbliċi u 
privati madwar l-Unjoni u t-tneħħija tal-
ostakoli diġitali madwar l-Istati Membri, 
il-kartiera tal-Identità Diġitali Ewropea1a 
jenħtieġ li ssir disponibbli għal 
kwalunkwe ċittadin jew negozju li jkun 
jixtieq jagħmel użu minnha, filwaqt li 
jikkonforma mar-regoli tar-Regolament 
Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data.
__________________
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1a Proposta għal Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jemenda r-Regolament (UE) Nru 
910/2014 fir-rigward l-istabbiliment ta' 
qafas għal Identità Diġitali Ewropea 
(2021/0136(COD)).

Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Progress armonjuż, inklużiv u 
kostanti lejn it-trasformazzjoni diġitali u 
lejn l-ilħuq tal-miri diġitali fl-Unjoni, 
jeħtieġ forma ta' governanza komprensiva, 
robusta, affidabbli, flessibbli u trasparenti, 
ibbażata fuq kooperazzjoni u 
koordinazzjoni mill-qrib bejn l-
istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-
Unjoni, u l-Istati Membri. Mekkaniżmu 
xieraq jenħtieġ li jiżgura l-koordinazzjoni 
tal-konverġenza u l-konsistenza u l-
effettività tal-politiki u tal-miżuri fil-livell 
tal-Unjoni u f'dak nazzjonali. Għalhekk, 
jeħtieġ jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet dwar 
mekkaniżmu ta' monitoraġġ u 
kooperazzjoni li jimplimenta l-
Komunikazzjoni dwar il-Kumpass Diġitali.

(11) Approċċ armonjuż u inklużiv għat-
trasformazzjoni diġitali u għall-ilħuq tal-
miri diġitali fl-Unjoni, jeħtieġ forma ta' 
governanza komprensiva orjentata lejn iċ-
ċittadini u orjentata lejn in-negozju, 
robusta, affidabbli, flessibbli u trasparenti, 
ibbażata fuq kooperazzjoni u 
koordinazzjoni mill-qrib bejn l-
istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-
Unjoni, u l-Istati Membri. Mekkaniżmu 
xieraq jenħtieġ li jiżgura l-koordinazzjoni 
tal-konverġenza, it-trasferiment tal-aħjar 
prattiċi u l-konsistenza u l-effettività tal-
politiki u tal-miżuri fil-livell tal-Unjoni u 
f'dak nazzjonali u jenħtieġ li jinċentiva 
wkoll l-attivazzjoni ta' sinerġiji xierqa 
bejn il-fondi tal-Unjoni u dawk 
nazzjonali, kif ukoll bejn l-inizjattivi u l-
programmi differenti tal-Unjoni. Għal 
dan il-għan, il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tiżviluppa linji gwida ċari, sempliċi u 
prattiċi biex tagħmel l-aħjar użu mill-
aktar tipi xierqa ta' sinerġiji. Filwaqt li 
jiġi kkunsidrat dan kollu, jeħtieġ jiġu 
stabbiliti dispożizzjonijiet dwar 
mekkaniżmu ta' monitoraġġ u 
kooperazzjoni li jimplimenta l-
Komunikazzjoni dwar il-Kumpass Diġitali. 
L-Unjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li 
jiżguraw parteċipazzjoni inklużiva tal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u tal-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, 
organizzazzjonijiet ta' persuni b'diżabilità 
u rappreżentanti tad-drittijiet diġitali, biex 
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jiżguraw li t-trasformazzjoni diġitali tkun 
ta' benefiċċju ugwali għal kulħadd.

Emenda 17

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Jenħtieġ li dan il-mekkaniżmu 
jinkludi sistema ta' monitoraġġ imtejba 
biex jiġu identifikati l-lakuni fil-
kapaċitajiet diġitali strateġiċi tal-Unjoni. 
Jenħtieġ li dan jinkludi wkoll mekkaniżmu 
ta' rapportar, fost l-oħrajn, dwar il-progress 
lejn il-viżjoni għall-2030 u l-miri diġitali 
korrispondenti, kif ukoll dwar l-istat aktar 
ġenerali tal-konformità mal-objettivi 
stabbiliti f'din id-Deċiżjoni. Jenħtieġ li dan 
jistabbilixxi qafas kooperattiv bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri biex jiġu 
identifikati soluzzjonijiet li jindirizzaw id-
dgħufijiet u jiġu proposti azzjonijiet 
immirati għal rimedji effettivi.

(12) Jenħtieġ li dan il-mekkaniżmu 
jinkludi sistema ta' monitoraġġ imtejba 
biex jiġu identifikati l-lakuni fil-
kapaċitajiet diġitali strateġiċi tal-Unjoni, 
b'enfasi partikolari fuq gruppi 
vulnerabbli bħan-nisa, l-anzjani jew it-tfal 
f'riskju ta' esklużjoni soċjali. Jenħtieġ li 
dan jinkludi wkoll mekkaniżmu ta' 
rapportar, fost l-oħrajn, dwar il-progress 
lejn il-viżjoni għall-2030 u l-miri diġitali 
korrispondenti, kif ukoll dwar l-istat aktar 
ġenerali tal-konformità mal-objettivi 
stabbiliti f'din id-Deċiżjoni. Jenħtieġ li dan 
jistabbilixxi qafas kooperattiv bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri biex jiġu 
identifikati soluzzjonijiet li jindirizzaw id-
dgħufijiet u jiġu proposti azzjonijiet 
immirati għal rimedji effettivi.

Emenda 18

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) B'mod partikolari, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tirrapporta dwar il-progress 
lejn il-miri diġitali, filwaqt li tagħti dettalji 
dwar il-grad ta' progress tal-Unjoni b'rabta 
mat-trajettorji proġettati għal kull mira, il-
valutazzjoni tal-isforzi meħtieġa biex 
tintlaħaq kull mira, l-inklużjoni ta' lakuni 
fl-investiment fil-kapaċitajiet diġitali u s-
sensibilizzazzjoni dwar l-azzjonijiet 
meħtieġa biex tiżdied is-sovranità diġitali. 

(15) B'mod partikolari, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tirrapporta dwar kemm l-
objettivi ta' din id-Deċiżjoni ġew integrati 
b'mod effettiv fl-ippjanar u fl-iżvilupp tal-
proġetti u dwar kwalunkwe problema 
identifikata, kif ukoll dwar il-progress lejn 
il-miri diġitali, filwaqt li tagħti dettalji 
dwar il-grad ta' progress tal-Unjoni b'rabta 
mat-trajettorji proġettati għal kull mira, il-
valutazzjoni tal-isforzi meħtieġa biex 
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Jenħtieġ li r-rapport jinkludi wkoll 
valutazzjoni tal-implimentazzjoni tal-
proposti regolatorji rilevanti, kif ukoll tal-
azzjonijiet imwettqa fil-livell tal-Unjoni u 
tal-Istati Membri.

tintlaħaq kull mira, l-inklużjoni ta' lakuni 
fl-investiment fil-kapaċitajiet diġitali, id-
diffikultajiet iffaċċjati fil-proċess tad-
diġitalizzazzjoni u s-sensibilizzazzjoni 
dwar l-azzjonijiet meħtieġa biex tiżdied is-
sovranità diġitali, filwaqt li jinżamm suq 
diġitali miftuħ. Jenħtieġ li r-rapport 
jinkludi wkoll valutazzjoni tal-
implimentazzjoni tal-proposti regolatorji 
rilevanti, kif ukoll tal-azzjonijiet imwettqa 
fil-livell tal-Unjoni u tal-Istati Membri.

Emenda 19

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Sabiex jiġu żgurati monitoraġġ u 
progress sistematiċi fir-rigward tat-
trasformazzjoni diġitali għall-membri 
kollha tas-soċjetà, jenħtieġ li l-
Kummissjoni, wara li tikkonsulta mal-
partijiet ikkonċernati rilevanti, tinkorpora 
mill-inqas l-indikaturi ewlenin tal-
prestazzjoni (KPIs) li ġejjin għal kull mira 
diġitali li tinsab fl-Indiċi tal-Ekonomija u 
s-Soċjetà Diġitali (DESI); l-impatt tad-
diġitalizzazzjoni, il-proporzjon ta' ċentri 
tad-data b'livell għoli ta' ekodisinn, il-
proporzjon ta' komponenti diġitali li jiġu 
riċiklati, is-sehem tal-baġits tal-Istati 
Membri li huwa ddedikat għas-
sostenibbiltà u l-innovazzjoni diġitali, il-
proporzjon tal-akkwist pubbliku bi kriterji 
ta' sostenibbiltà, il-proporzjon ta' 
komunikazzjonijiet permezz ta' teknoloġiji 
tat-test interoperabbli u f'ħin reali, il-
proporzjon ta' negozji li jużaw 
soluzzjonijiet tal-cloud ibbażati fl-Unjoni 
u dawk li jużaw għodod biex jivvalutaw l-
impatt ambjentali tad-diġitalizzazzjoni, l-
aċċessibbiltà u l-indikaturi ffukati fuq id-
diżabilità, il-proporzjon ta' ċittadini li 
jużaw regolarment ċerti għodod diġitali 
(eż. it-telesaħħa), l-indikatur PRO-SERV, 
il-proporzjon ta' servizzi pubbliċi li 
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japplikaw il-prinċipju ta' "darba biss", 
fejn iċ-ċittadini u n-negozji jridu 
jipprovdu ċerta informazzjoni standard 
darba biss u l-impatt stmat tad-
diġitalizzazzjoni fuq l-istennija tal-
għomor. Dawk il-KPIs jenħtieġ ukoll li 
jiġu inkorporati fir-rapport tal-
Kummissjoni dwar l-"Istat tad-Deċennju 
Diġitali".

Emenda 20

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Abbażi ta' din l-analiżi, ir-rapport 
ikun jinkludi politiki, miżuri u azzjonijiet 
rakkomandati speċifiċi. Meta 
tirrakkomanda politiki, miżuri jew 
azzjonijiet fir-rapport, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tqis l-aktar data riċenti 
disponibbli, l-impenji konġunti meħuda, il-
politiki u l-miżuri definiti mill-Istati 
Membri, kif ukoll il-progress rigward l-
azzjonijiet rakkomandati identifikati 
f'rapporti preċedenti u indirizzati matul il-
kooperazzjoni annwali. Barra minn hekk, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tqis id-differenzi 
fil-potenzjal tal-Istati Membri individwali 
li jikkontribwixxu għall-miri diġitali, kif 
ukoll il-politiki, il-miżuri u l-azzjonijiet 
diġà fis-seħħ u meqjusa bħala xierqa biex 
jintlaħqu l-miri, anki jekk l-effetti tagħhom 
ikunu għadhom ma mmaterjalizzawx.

(16) Abbażi ta' din l-analiżi, ir-rapport 
ikun jinkludi politiki, miżuri u azzjonijiet 
rakkomandati speċifiċi. Meta 
tirrakkomanda politiki, miżuri jew 
azzjonijiet fir-rapport, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tqis l-aktar data riċenti 
disponibbli, l-impenji konġunti meħuda, il-
politiki u l-miżuri definiti mill-Istati 
Membri, kif ukoll il-progress rigward l-
azzjonijiet rakkomandati identifikati 
f'rapporti preċedenti u indirizzati matul il-
kooperazzjoni annwali. Barra minn hekk, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tqis id-differenzi 
fil-potenzjal tal-Istati Membri individwali 
li jikkontribwixxu għall-miri diġitali, u l-
kapaċità li jinvestu fl-erba' oqsma: il-
ħiliet diġitali, l-infrastrutturi diġitali, id-
diġitalizzazzjoni tan-negozju u tas-servizzi 
pubbliċi, kif ukoll il-politiki, il-miżuri u l-
azzjonijiet diġà fis-seħħ u meqjusa bħala 
xierqa biex jintlaħqu l-objettivi u l-miri, 
anki jekk l-effetti tagħhom ikunu għadhom 
ma mmaterjalizzawx.

Emenda 21

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 29
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Biex tiżgura t-trasparenza u l-
parteċipazzjoni pubblika, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tinvolvi ruħha mal-partijiet 
ikkonċernati interessati kollha. Għal dak l-
għan, il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tikkoopera mill-qrib mal-partijiet 
ikkonċernati, inkluż atturi privati u 
pubbliċi, bħal korpi regolati mil-liġijiet 
pubbliċi tas-settur edukattiv jew tas-saħħa, 
u tikkonsulta magħhom dwar miżuri biex 
titħaffef it-trasformazzjoni diġitali fil-livell 
tal-Unjoni. L-involviment tal-partijiet 
ikkonċernati jkun importanti fil-livell tal-
Istati Membri wkoll, b'mod partikolari 
meta jadottaw il-pjanijiet direzzjonali 
strateġiċi nazzjonali tagħhom tad-Deċennju 
Diġitali u l-aġġustamenti tagħhom.

(29) Biex tiżgura t-trasparenza u l-
parteċipazzjoni pubblika, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tinvolvi ruħha mal-partijiet 
ikkonċernati interessati kollha. Għal dak l-
għan, il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tikkoopera mill-qrib mal-partijiet 
ikkonċernati, inkluż atturi privati u 
pubbliċi, bħal korpi regolati mil-liġijiet 
pubbliċi tas-settur edukattiv jew tas-saħħa, 
kif ukoll mas-soċjetà ċivili u tikkonsulta 
magħhom dwar miżuri biex titħaffef it-
trasformazzjoni diġitali fil-livell tal-
Unjoni. Meta jiġu kkonsultati l-partijiet 
ikkonċernati, jeħtieġ li jkun hemm 
inklużività kemm jista' jkun u li jiġu 
involuti wkoll dawk il-korpi li huma 
strumentali biex jiffavorixxu l-
parteċipazzjoni tal-bniet u tan-nisa fil-
karrieri edukattivi u professjonali diġitali, 
bil-għan li jiġi promoss l-aktar approċċ 
ibbilanċjat bejn il-ġeneri fl-
implimentazzjoni tal-pjanijiet direzzjonali 
strateġiċi nazzjonali. L-involviment tal-
partijiet ikkonċernati jkun importanti fil-
livell tal-Istati Membri wkoll, b'mod 
partikolari meta jadottaw il-pjanijiet 
direzzjonali strateġiċi nazzjonali tagħhom 
tad-Deċennju Diġitali u l-aġġustamenti 
tagħhom.

Emenda 22

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni 
mal-Istati Membri u billi taġixxi bħala l-
koordinatur ta' Proġetti Multinazzjonali, 
jenħtieġ li tgħin lill-Istati Membri fl-
identifikazzjoni tal-interessi tagħhom fi 
Proġetti Multinazzjonali, tagħti gwida 
rigward l-għażla ta' mekkaniżmi ta' 
implimentazzjoni ottimali u tipprovdi 

(33) Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni 
mal-Istati Membri u billi taġixxi bħala l-
koordinatur ta' Proġetti Multinazzjonali, 
jenħtieġ li tgħin u tikkoordina lill-Istati 
Membri fl-identifikazzjoni tal-interessi 
tagħhom fi Proġetti Multinazzjonali, tagħti 
gwida rigward l-għażla ta' mekkaniżmi ta' 
implimentazzjoni ottimali u tipprovdi 
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assistenza fl-implimentazzjoni, filwaqt li 
tikkontribwixxi għall-aktar parteċipazzjoni 
wiesgħa possibbli.

assistenza fl-implimentazzjoni, filwaqt li 
tikkontribwixxi għall-aktar parteċipazzjoni 
wiesgħa possibbli.

Emenda 23

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 33a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33a) Il-Kummissjoni, l-Istati Membri u 
partijiet ikkonċernati oħra jenħtieġ li 
jiżguraw settijiet ta' data ta' kwalità 
għolja u imparzjali sabiex itejbu l-output 
tas-sistemi algoritmiċi u jagħtu spinta lill-
fiduċja u l-aċċettazzjoni tal-konsumatur.

Emenda 24

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 33b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33b) Il-fiduċja tal-konsumatur hija 
essenzjali għall-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta' politiki, azzjonijiet u 
proġetti. Il-konsumaturi jenħtieġ li jkunu 
adegwatament infurmati, b'mod f'waqtu, 
imparzjali, li jinqara faċilment, 
standardizzat u aċċessibbli;

Emenda 25

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tiġi stabbilita direzzjoni ċara għat-
trasformazzjoni diġitali tal-Unjoni u għall-
ilħuq tal-miri diġitali;

(a) jiġu stabbiliti direzzjoni ċara u 
objettivi għat-trasformazzjoni diġitali li 
tkun għas-servizz tal-objettivi tal-Unjoni u 
għall-ilħuq tal-miri diġitali;
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Emenda 26

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tiġi strutturata u stimulata l-
kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-
Unjoni u l-Istati Membri;

(b) tiġi strutturata u mrawma l-
kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-
Unjoni u l-Istati Membri;

Emenda 27

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiġu żgurati l-konsistenza, il-
komparabbiltà u l-kompletezza tal-
monitoraġġ u tar-rapportar mill-Unjoni.

(c) jiġu żgurati l-konsistenza, it-
trasparenza, l-effiċjenza, il-komparabbiltà 
u l-kompletezza tal-monitoraġġ u tar-
rapportar mill-Unjoni.

Emenda 28

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jippromwovu ambjent diġitali li 
jiffoka fuq il-bniedem, inklużiv, sigur u 
miftuħ, fejn it-teknoloġiji u s-servizzi 
diġitali jirrispettaw u jtejbu l-prinċipji u l-
valuri tal-Unjoni;

(a) tippromwovi ambjent diġitali 
ċċentrat fuq il-bniedem, sostenibbli, 
inklużiv, aċċessibbli, trasparenti, 
ibbilanċjat bejn il-ġeneri, sigur u miftuħ 
fejn it-teknoloġiji u s-servizzi diġitali 
jirrispettaw u jsaħħu l-prinċipji, id-
drittijiet u l-valuri tal-Unjoni u fejn it-
trasformazzjoni diġitali tibbenefika b'mod 
ugwali lill-membri kollha tas-soċjetà;

Emenda 29

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) isaħħu r-reżiljenza kollettiva tal-
Istati Membri u jnaqqsu d-distakk diġitali, 
b'mod partikolari billi jippromwovu ħiliet 
diġitali bażiċi u speċjalizzati għal kulħadd 
u jrawmu l-iżvilupp ta' sistemi ta' 
edukazzjoni u taħriġ diġitali bi prestazzjoni 
għolja;

(b) isaħħu r-reżiljenza kollettiva tal-
Istati Membri u jeradikaw id-distakk 
diġitali, b'mod partikolari billi 
jippromwovu ħiliet diġitali bażiċi u 
speċjalizzati għal kulħadd, b'enfasi 
speċjali fuq il-gruppi l-aktar vulnerabbli u 
jrawmu l-iżvilupp ta' sistemi ta' 
edukazzjoni u taħriġ diġitali bi prestazzjoni 
għolja, inkluż taħriġ kontinwu fil-ħiliet 
diġitali għall-ħaddiema attivi, u ħiliet 
oħra meħtieġa permezz ta' tagħlim mhux 
formali u li huwa aċċessibbli għal 
kulħadd;

Emenda 30

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiżguraw is-sovranità diġitali, b'mod 
partikolari permezz ta' infrastruttura 
diġitali sigura u aċċessibbli li kapaċi 
tipproċessa volumi kbar ta' data li 
tippermetti żviluppi teknoloġiċi oħrajn, 
filwaqt li jappoġġaw il-kompetittività tal-
industrija tal-Unjoni;

(c) jiżguraw is-sovranità diġitali, b'mod 
partikolari permezz ta' infrastruttura 
diġitali sigura u aċċessibbli li kapaċi 
tipproċessa volumi kbar ta' data li 
tippermetti żviluppi teknoloġiċi oħrajn, 
filwaqt li jappoġġaw il-kompetittività tal-
industrija tal-Unjoni, kif ukoll l-
innovazzjoni u s-sostenibbiltà tal-mikro 
intrapriżi u l-SMEs, filwaqt li jinżamm 
suq diġitali miftuħ;

Emenda 31

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) tikkontribwixxi għat-tkabbir tal-
produttività, il-prosperità u l-iżvilupp tas-
Suq Uniku Diġitali, inkluż permezz tal-
faċilitazzjoni tal-kummerċ transfruntier 
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b'servizzi diġitali, u tnaqqas l-ostakli 
inġusti għall-kummerċ u l-investimenti;

Emenda 32

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jippromwovu l-iskjerament u l-użu 
ta' kapaċitajiet diġitali li jagħtu aċċess 
għat-teknoloġiji u d-data diġitali fuq 
termini faċli u ġusti biex jinkiseb livell 
għoli ta' intensità u innovazzjoni diġitali fl-
intrapriżi tal-Unjoni, b'mod partikolari 
dawk żgħar u medji;

(d) jippromwovu l-iskjerament u l-użu 
ta' kapaċitajiet diġitali li jagħtu aċċess 
għat-teknoloġiji u d-data diġitali fuq 
termini faċli, aċċessibbli u ġusti, filwaqt li 
tkun żgurata l-protezzjoni tad-drittijiet 
fundamentali, inkluż is-sigurtà, sabiex 
jinkiseb livell għoli ta' ftuħ, intensità u 
innovazzjoni diġitali fl-intrapriżi tal-
Unjoni, b'mod partikolari dawk żgħar u 
medji;

Emenda 33

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jippromwovu l-iżvilupp ta' 
standards regolatorji b'dimensjoni globali 
biex jiġi żgurat li l-kumpaniji tal-UE, 
speċjalment l-SMEs, ikunu jistgħu 
jikkompetu b'mod ġust tul il-ktajjen tal-
valur globali;

Emenda 34

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) joħolqu l-aktar kundizzjonijiet 
xierqa biex jiżviluppaw teknoloġiji ġodda 
u emerġenti bħall-cloud, edge, computing 
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kwantistiku u ta' prestazzjoni għolja u 
jippromwovu l-adozzjoni tagħhom fin-
negozji Ewropej, filwaqt li jappoġġaw 
ukoll il-kapaċitajiet tagħhom li 
jadottawhom;

Emenda 35

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jiżguraw li l-ħajja demokratika, is-
servizzi pubbliċi u s-servizzi tas-saħħa u 
tal-kura jkunu aċċessibbli online għal 
kulħadd, b'mod partikolari għal gruppi 
żvantaġġati, inklużi persuni b'diżabbiltà, 
filwaqt li joffru servizzi u għodod 
inklużivi, effiċjenti u personalizzati bi 
standards għoljin ta' sigurtà u privatezza;

(e) jiżguraw li l-ħajja demokratika, is-
servizzi pubbliċi u s-servizzi tas-saħħa u 
tal-kura jkunu aċċessibbli online, bi 
prezzijiet raġonevoli u ta' kwalità għolja 
għal kulħadd, b'mod partikolari għal gruppi 
żvantaġġati, inklużi persuni b'diżabbiltà u 
l-persuni li għandhom aktar minn 
74 sena, filwaqt li joffru servizzi u għodod 
inklużivi, effiċjenti, interoperabbli u 
personalizzati bi standards għoljin ta' 
sigurtà u privatezza; iżidu l-effiċjenza tas-
settur tas-saħħa, inaqqsu r-rata tal-
mortalità li tista' tiġi evitata u trattata u 
jżidu l-istennija tal-għomor bl-użu tat-
telesaħħa, is-saħħa mobbli, it-
telemediċina u l-kura konnessa;

Emenda 36

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) jiżgura li d-diġitalizzazzjoni tas-
servizzi pubbliċi tkun żviluppata fiż-żoni 
rurali, remoti jew tal-muntanji tal-Unjoni; 
jippromwovi l-użu tal-prinċipju ta' darba 
biss fl-amministrazzjoni pubblika, 
mingħajr preġudizzjoni għal-leġiżlazzjoni 
nazzjonali, għas-sistemi diġitali u għall-
protezzjoni tad-data, filwaqt li jiżguraw 
servizzi diġitali pubbliċi effettivi u faċli 
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biex jintużaw;

Emenda 37

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) jiżguraw li d-diġitalizzazzjoni  u t-
teknoloġiji emerġenti, bħall-IA, jintużaw 
b'mod adegwat biex jingħelbu l-ostakli 
għas-suq uniku u jiġi żgurat livell għoli 
ta' protezzjoni tal-konsumaturi;

Emenda 38

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jiżguraw li l-infrastrutturi u t-
teknoloġiji diġitali jsiru aktar sostenibbli u 
effiċjenti fl-użu tal-enerġija u tar-riżorsi, u 
jikkontribwixxu għal ekonomija u soċjetà 
sostenibbli, ċirkolari u newtrali għall-klima 
f'konformità mal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew;

(f) jiżguraw li l-infrastrutturi u t-
teknoloġiji diġitali jsiru sostenibbli u 
effiċjenti fl-użu tal-enerġija u tar-riżorsi 
b'mod prestabbilit, u jikkontribwixxu għal 
ekonomija u soċjetà sostenibbli, ċirkolari u 
newtrali għall-klima sabiex jinkisbu l-Patt 
Ekoloġiku Ewropew u l-objettivi u l-miri 
ambjentali tal-Unjoni;

Emenda 39

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) isaħħu, jintegraw u jkomplu 
jikkollegaw l-ekosistemi tal-edukazzjoni, 
tar-riċerka u tal-innovazzjoni, sabiex 
jissodisfaw il-bżonnijiet u t-talbiet tas-suq 
intern, u jiksbu s-sorsi kollha ta' 
innovazzjoni, jappoġġaw it-tkabbir tan-
negozji l-ġodda, irawmu l-imprenditorija 
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u jikkontribwixxu għall-ħolqien ta' suq 
intern dinamiku anke f'termini ta' riċerka 
u innovazzjoni; jippromwovu r-riċerka u 
l-innovazzjoni, speċjalment f'oqsma 
b'intensità għolja fid-data;

Emenda 40

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jiffaċilitaw kundizzjonijiet 
konverġenti għall-investimenti fit-
trasformazzjoni diġitali madwar l-Unjoni 
kollha, inkluż billi jsaħħu s-sinerġiji bejn l-
użu tal-fondi tal-Unjoni u ta' dawk 
nazzjonali, u jiżviluppaw approċċi 
regolatorji prevedibbli;

(g) jiffaċilitaw kundizzjonijiet 
konverġenti għall-investimenti fit-
trasformazzjoni diġitali madwar l-Unjoni 
kollha, b'mod partikolari għall-intrapriżi 
mikro u l-SMEs u ż-żoni rurali, inkluż 
billi jsaħħu s-sinerġiji bejn id-diversi 
inizjattivi u programmi tal-Unjoni, 
fosthom l-Impriżi Konġunti ta' Orizzont 
Ewropa, is-sinerġiji bejn il-fondi tal-
Unjoni u ta' dawk nazzjonali kif ukoll bejn 
il-fondi privati u dawk pubbliċi, filwaqt li 
jippromwovu l-investimenti favur ir-
riżultati vantaġġużi fil-livell soċjali u 
ambjentali u jiżviluppaw approċċi 
regolatorji prevedibbli biex jiggarantixxu 
li n-negozji jkunu jistgħu jaċċedu għall-
assistenza finanzjarja għat-
trasformazzjoni diġitali;

Emenda 41

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) jiżguraw li l-politiki u l-programmi 
kollha li huma rilevanti għall-ilħuq tal-miri 
diġitali jiġu kkunsidrati b'mod ikkoordinat 
u koerenti biex jikkontribwixxu bis-sħiħ 
għat-tranżizzjoni diġitali.

(h) jiżguraw li l-politiki u l-programmi 
kollha li huma rilevanti għall-ilħuq tal-miri 
diġitali jiġu kkunsidrati b'mod ikkoordinat 
u koerenti, bl-involviment tas-soċjetà 
ċivili, biex jikkontribwixxu bis-sħiħ għat-
tranżizzjoni diġitali.
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Emenda 42

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) "rieżami bejn il-pari" tfisser 
mekkaniżmu ta' rieżami li bih l-Istati 
Membri jistgħu jikkummentaw dwar 
aspetti speċifiċi tal-politiki, tal-miżuri u 
tal-azzjonijiet proposti minn Stat Membru 
partikolari u, b'mod partikolari, dwar l-
adegwatezza tagħhom biex 
jikkontribwixxu għall-ilħuq ta' mira 
speċifika tal-miri diġitali stabbiliti fl-
Artikolu 4, fil-kuntest tal-kooperazzjoni 
annwali stabbilita fl-Artikolu 8 u li jistgħu 
jservu għall-iskambju tal-aħjar prattiki;

(4) "rieżami bejn il-pari" tfisser 
mekkaniżmu ta' rieżami li bih l-Istati 
Membri jistgħu jikkummentaw dwar 
aspetti speċifiċi tal-politiki, tal-miżuri u 
tal-azzjonijiet proposti minn Stat Membru 
partikolari u, b'mod partikolari, dwar l-
effiċjenza u l-adegwatezza tagħhom biex 
jikkontribwixxu għall-ilħuq ta' mira 
speċifika tal-miri diġitali stabbiliti fl-
Artikolu 4, fil-kuntest tal-kooperazzjoni 
annwali stabbilita fl-Artikolu 8 u li jistgħu 
jservu għall-iskambju tal-aħjar prattiki;

Emenda 43

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) "ħiliet bażiċi jew aktar minn 
bażiċi" tfisser l-individwi kollha ta' bejn 
is-16 u l-74 sena, b'ħiliet diġitali "bażiċi" 
jew "aktar minn bażiċi" f'kull waħda 
mill-erba' dimensjonijiet li ġejjin: l-
informazzjoni, il-komunikazzjoni, is-
soluzzjoni tal-problemi u s-software għall-
ħolqien tal-kontenut.

Emenda 44

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) mill-inqas 80% ta' dawk li 
għandhom bejn is-16 u l-74 sena jkollhom 
mill-inqas ħiliet diġitali bażiċi;

(a) mill-inqas 80 % taċ-ċittadini tal-
Unjoni għandhom ħiliet diġitali bażiċi jew 
aktar minn bażiċi;
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Emenda 45

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiġu impjegati mill-inqas 20 miljun 
speċjalista fis-settur tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT), 
b'konverġenza bejn in-nisa u l-irġiel;

(b) mill-inqas 20 miljun speċjalista 
kkwalifikat fis-settur tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT), 
filwaqt li jiġi promoss l-aċċess tan-nisa 
f'dan il-qasam u jitnaqqas id-distakk 
diġitali bejn il-ġeneri kif ukoll id-distakk 
soċjali jew ġeografiku;

Emenda 46

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) infrastrutturi diġitali siguri, 
effiċjenti u sostenibbli:

(2) teknoloġiji u infrastrutturi diġitali 
siguri, effiċjenti u sostenibbli:

Emenda 47

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-unitajiet domestiċi Ewropej kollha 
jkunu koperti minn network tal-Gigabits, 
biż-żoni popolati kollha jkunu koperti mill-
5G;

(a) l-unitajiet domestiċi Ewropej kollha 
jkunu koperti minn network tal-Gigabits, 
biż-żoni popolati kollha jkunu koperti mill-
5G mingħajr ma jintesew iż-żoni remoti u 
rurali;

Emenda 48

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4– paragrafu 1 – punt 2 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) ikun possibbli l-iżvilupp ta' servizzi 
u teknoloġiji tas-6G u biex jinbew il-
kapaċitajiet ta' riċerka u ta' innovazzjoni 
rilevanti;

Emenda 49

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) sal-2030, l-Unjoni għandu jkollha 
stabbilita infrastruttura kompetittiva u 
sostenibbli tal-cloud tad-data, bi standards 
għoljin ta' sigurtà u privatezza u 
f'konformità mar-regoli tal-Unjoni dwar 
il-protezzjoni tad-data, għall-finijiet tal-
appoġġ tas-sovranità diġitali tal-Unjoni;

Emenda 50

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) mill-inqas 75% tal-intrapriżi tal-
Unjoni jkunu adottaw:

(a) mill-inqas 75 % tal-intrapriżi 
rilevanti tal-Unjoni jkunu adottaw:

Emenda 51

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) id-diġitalizzazzjoni tas-servizzi 
pubbliċi:

(4) id-diġitalizzazzjoni sostenibbli tas-
servizzi pubbliċi:

Emenda 52
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 100% forniment aċċessibbli online 
ta' servizzi pubbliċi ewlenin għaċ-ċittadini 
u n-negozji tal-Unjoni;

(a) 100 % forniment aċċessibbli online 
ta' servizzi pubbliċi ewlenin għaċ-ċittadini 
u n-negozji tal-Unjoni bi standards għoljin 
ta' sigurtà u privatezza;

Emenda 53

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-Kummissjoni għandha tissorvelja 
l-progress tal-Unjoni fl-isfond tal-objettivi 
u l-miri diġitali stabbiliti fl-Artikoli 2 u 4. 
Għal dan l-għan, il-Kummissjoni għandha 
tistrieħ fuq l-Indiċi tal-Ekonomija u s-
Soċjetà Diġitali (DESI) u, għall-finijiet ta' 
din id-deċiżjoni, f'konformità mal-
Artikolu 25(2), għandha tistabbilixxi f'att 
ta' implimentazzjoni l-indikaturi ewlenin 
tal-prestazzjoni ("KPIs") għal kull mira 
diġitali. . .

(1) Il-Kummissjoni għandha tissorvelja 
l-progress tal-Unjoni fl-isfond ta' kull 
wieħed mill-objettivi u l-miri diġitali 
stabbiliti fl-Artikoli 2 u 4. Għal dan l-għan, 
il-Kummissjoni għandha toqgħod fuq l-
Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali 
(DESI) u, għall-finijiet ta' din id-deċiżjoni, 
f'konformità mal-Artikolu 25(2) u wara 
konsultazzjonijiet mal-partijiet 
ikkonċernati rilevanti, għandha 
tistabbilixxi f'att ta' implimentazzjoni, 
adottat sat-30 ta' Ġunju 2023, ir-riżultati 
u l-impatt orjentat lejn l-indikaturi ewlenin 
tal-prestazzjoni ("KPIs") għal kull mira 
diġitali. Tali KPIs għandhom jinkludu 
mill-inqas l-indikaturi li ġejjin:

Emenda 54

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) l-impatt tad-diġitalizzazzjoni fuq il-
ħiliet ta' qari, matematiċi u xjentifiċi taċ-
ċittadini u l-perċentwal taċ-ċittadini, 
iddifferenzjati skont il-faxxa tal-età, li 
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nkiteb f'korsijiet ta' taħriġ immirati biex 
itejbu l-ħiliet diġitali tagħhom, l-għarfien 
tagħhom tar-rikors u tad-drittijiet diġitali 
tagħhom, il-litteriżmu medjatiku, id-
diżinformazzjoni u l-kontroll tad-data 
personali tagħhom;

Emenda 55

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) il-perċentwal ta' ċentri tad-data bi 
standards għoljin f'dak li hu ekodisinn u 
b'teknoloġiji bħal tkessiħ minn sorsi 
liberi, refriġerazzjoni minn sorsi liberi jew 
l-użu ottimizzat mill-ġdid tas-sħana 
ġġenerata applikata;

Emenda 56

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 3 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) il-perċentwal ta' komponenti tat-
tagħmir diġitali u tal-infrastrutturi 
miġbura u riċiklati fi tmiem tal-ħajja;

Emenda 57

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 4 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) il-perċentwal ta' baġit annwali li 
Stat Membru partikolari ddedika għall-
qasam diġitali favur l-applikazzjoni 
sostenibbli tat-teknoloġiji diġitali u l-
innovazzjoni tat-teknoloġiji sostenibbli bi 
qbil mal-objettivi ambjentali tal-Unjoni;
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Emenda 58

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 5 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) il-perċentwal ta' akkwist pubbliku 
bi kriterji obbligatorji f'dik li hi 
sostenibbiltà u l-miri li jiffavorixxu s-sors 
miftuħ u li jinkludu soluzzjonijiet 
interoperabbli;

Emenda 59

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 6 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) il-perċentwal ta' ċittadini kollha li 
jikkomunikaw permezz ta' teknoloġiji 
interoperabbli ta' konverżazzjoni totali u 
ta' test f'ħin reali bħala servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika prinċipali;

Emenda 60

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 7 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) il-perċentwal ta' negozji li jużaw 
soluzzjonijiet cloud ibbażati fl-Ewropa 
biex tissaħħaħ is-sovranità diġitali 
Ewropea;

Emenda 61

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 8 (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) il-perċentwal ta' negozji rilevanti li 
jużaw għodda aċċessibbli u bi prezzijiet 
raġonevoli għall-valutazzjoni ambjentali 
tal-użu diġitali tagħhom skont 
metodoloġija ta' valutazzjoni taċ-ċiklu tal-
ħajja bi kriterji multipli standardizzata fil-
livell tal-Unjoni;

Emenda 62

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 9 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) il-perċentwal ta' servizzi u prodotti 
aċċessibbli għal kulħadd, fosthom il-
persuni b'diżabbiltà;

Emenda 63

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 10 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) il-perċentwal ta' ċittadini li 
regolarment jużaw servizzi ta' telesaħħa, 
telemediċina, saħħa mobbli u kura 
konnessa;

Emenda 64

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 11 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) l-indikatur PRO-SERV;

Emenda 65
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 12 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) il-perċentwal ta' servizzi pubbliċi li 
jimplimentaw il-prinċipju ta' darba biss;

Emenda 66

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 13 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) l-impatt stmat tad-diġitalizzazzjoni 
fuq l-istennija tal-għomor taċ-ċittadini u 
r-rata ta' mortalità standardizzata li tista' 
tiġi ttrattata u evitata;

Emenda 67

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Sat-30 ta' Ġunju 2023, il-
Kummissjoni għandha tadotta att delegat 
dwar id-dati, il-format u l-kwalità tad-data 
pprovduta mill-Istati Membri fir-rigward 
ta' din id-Deċiżjoni.

Emenda 68

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu fil-ħin lill-Kummissjoni l-
istatistika u d-data meħtieġa għall-
monitoraġġ effettiv tat-tranżizzjoni diġitali 

(2) L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu fil-ħin lill-Kummissjoni l-
istatistika u d-data meħtieġa għall-
monitoraġġ effettiv tat-tranżizzjoni diġitali 
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u tal-grad ta' lħuq tal-miri diġitali stabbiliti 
fl-Artikolu 4. Dan għandu jinkludi 
informazzjoni rilevanti dwar id-
disponibbiltà u l-aċċessibbiltà tal-ispettru. 
Meta l-istatistika rilevanti tal-Istati Membri 
tkun għadha mhux disponibbli, il-
Kummissjoni tista' tuża metodoloġija 
alternattiva għall-ġbir tad-data, bħal studji 
jew ġbir dirett tad-data mill-Istati Membri, 
f'konsultazzjoni mal-Istati Membri. L-użu 
ta' dik il-metodoloġija alternattiva għall-
ġbir tad-data ma għandux jaffettwa l-
kompiti tal-Eurostat kif stipulati fid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2012/504/UE47.

u tal-grad ta' lħuq tal-miri diġitali stabbiliti 
fl-Artikolu 4 u l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 2. Dan għandu jinkludi 
informazzjoni rilevanti dwar id-
disponibbiltà u l-aċċessibbiltà tal-ispettru. 
Meta l-istatistika rilevanti tal-Istati Membri 
tkun għadha mhux disponibbli, il-
Kummissjoni tista' tuża metodoloġija 
alternattiva għall-ġbir tad-data, bħal studji 
jew ġbir dirett tad-data mill-Istati Membri, 
f'konsultazzjoni mal-Istati Membri. L-użu 
ta' dik il-metodoloġija alternattiva għall-
ġbir tad-data ma għandux jaffettwa l-
kompiti tal-Eurostat kif stipulati fid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2012/504/UE47.

__________________ __________________
47 Id-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2012/504/UE tas-
17 ta' Settembru 2012 dwar l-Eurostat 
(ĠU L 251, 18.9.2012, p. 49).

47 Id-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2012/504/UE tas-
17 ta' Settembru 2012 dwar l-Eurostat (ĠU 
L 251, 18.9.2012, p. 49).

Emenda 69

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni 
mill-qrib mal-Istati Membri, għandha 
tiddefinixxi t-trajettorji proġettati fil-livell 
tal-Unjoni għall-ilħuq ta' kull waħda mill-
miri diġitali, li jservu bħala bażi għall-
monitoraġġ u l-pjanijiet direzzjonali 
strateġiċi nazzjonali tad-Deċennju Diġitali. 
Meta meħtieġ, fid-dawl tal-iżviluppi 
tekniċi, ekonomiċi jew tas-soċjetà, il-
Kummissjoni għandha taġġorna waħda jew 
aktar minn dawn it-trajettorji proġettati.

(3) Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni 
mill-qrib mal-Istati Membri, għandha 
tiddefinixxi t-trajettorji proġettati fil-livell 
tal-Unjoni għall-ilħuq ta' kull waħda mill-
miri diġitali, li jservu bħala bażi għall-
monitoraġġ u l-pjanijiet direzzjonali 
strateġiċi nazzjonali tad-Deċennju Diġitali. 
Meta meħtieġ, fid-dawl tal-iżviluppi 
tekniċi, ekonomiċi jew tas-soċjetà, il-
Kummissjoni għandha taġġorna dawn it-
trajettorji proġettati f'dan is-sens.

Emenda 70

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 4



RR\1256602MT.docx 135/174 PE719.734

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu fil-ħin lill-Kummissjoni l-
informazzjoni meħtieġa għall-monitoraġġ 
effettiv tal-progress fl-implimentazzjoni 
tal-prinċipji stabbiliti fi [daħħal it-titolu 
tad-Dikjarazzjoni solenni].

(4) L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu fil-ħin lill-Kummissjoni l-
informazzjoni meħtieġa għall-monitoraġġ 
effettiv tal-progress fl-implimentazzjoni 
tal-prinċipji diġitali kif approvati fi [daħħal 
it-titolu tad-Dikjarazzjoni solenni].

Emenda 71

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta kull sena lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar "L-
Istat tad-Deċennju Diġitali". Dan ir-rapport 
għandu jkun ir-rapport komprensiv tal-
Kummissjoni dwar il-progress fuq it-
trasformazzjoni diġitali tal-Unjoni u 
għandu jinkludi l-Indiċi tal-Ekonomija u s-
Soċjetà Diġitali (DESI).

(1) Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta kull sena lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar "L-
Istat tad-Deċennju Diġitali". Dan ir-rapport 
għandu jkun ir-rapport komprensiv tal-
Kummissjoni dwar il-progress fuq it-
trasformazzjoni diġitali tal-Unjoni u 
għandu jinkludi l-Indiċi tal-Ekonomija u s-
Soċjetà Diġitali (DESI) u l-KPIs għal kull 
mira diġitali skont l-Artikolu 5(1) ta' din 
id-Deċiżjoni. L-ewwel rapport għandu jiġi 
ppreżentat sa mhux aktar tard minn 18-
il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-
Deċiżjoni.

Emenda 72

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fir-rapport dwar "L-Istat tad-
Deċennju Diġitali", il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi valutazzjoni tal-progress 
tat-tranżizzjoni diġitali tal-Unjoni fl-isfond 
tal-miri diġitali stabbiliti fl-Artikolu 4, kif 
ukoll l-istat ta' konformità mal-objettivi 
ġenerali msemmija fl-Artikolu 2 u l-

(2) Fir-rapport dwar "L-Istat tad-
Deċennju Diġitali", il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi valutazzjoni tal-progress 
tat-tranżizzjoni diġitali tal-Unjoni fl-isfond 
tal-miri diġitali stabbiliti fl-Artikolu 4, kif 
ukoll il-konformità mal-objettivi ġenerali 
msemmija fl-Artikolu 2 u l-prinċipji 
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prinċipji stabbiliti fi [daħħal it-titolu tad-
Dikjarazzjoni solenni]. Il-valutazzjoni tal-
progress li jkun sar għandha tkun ibbażata, 
b'mod partikolari, fuq l-analiżi u l-
indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni fid-
DESI meta mqabbla mal-livell tal-Unjoni 
u, meta applikabbli, mat-trajettorji 
proġettati nazzjonali u, meta applikabbli, 
fuq l-istabbiliment ta' Proġetti 
Multinazzjonali u l-progress fir-rigward 
tagħhom.

diġitali kif approvati fi [daħħal it-titolu 
tad-Dikjarazzjoni solenni]. Il-valutazzjoni 
tal-progress li jkun sar għandha tkun 
ibbażata, b'mod partikolari, fuq l-analiżi u 
l-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni fid-
DESI meta mqabbla mal-livell tal-Unjoni 
u, meta applikabbli, mat-trajettorji 
proġettati nazzjonali u, meta applikabbli, 
fuq l-istabbiliment ta' Proġetti 
Multinazzjonali u l-progress fir-rigward 
tagħhom.

Emenda 73

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fir-rapport dwar "L-Istat tad-
Deċennju Diġitali", il-Kummissjoni tista' 
tirrakkomanda politiki, miżuri jew 
azzjonijiet li jridu jieħdu l-Istati Membri 
f'oqsma li ma għamlux progress biżżejjed 
biex jintlaħqu l-miri diġitali stabbiliti fl-
Artikolu 4 jew meta jkunu ġew identifikati 
lakuni u nuqqasijiet sinifikanti abbażi tar-
riżultati tar-rapport dwar "L-Istat tad-
Deċennju Diġitali". Dawk il-politiki, il-
miżuri jew l-azzjonijiet rakkomandati 
jistgħu, b'mod partikolari, jindirizzaw:

(3) Fir-rapport dwar "L-Istat tad-
Deċennju Diġitali", il-Kummissjoni tista' 
tirrakkomanda politiki, miżuri jew 
azzjonijiet li jridu jieħdu l-Istati Membri 
f'oqsma li ma għamlux progress biżżejjed 
biex jintlaħqu l-miri diġitali stabbiliti fl-
Artikolu 4, ma jkunux ġew rispettati l-
objettivi stabbiliti fl-Artikolu 2 jew meta 
jkunu ġew identifikati lakuni, diffikultajiet 
u nuqqasijiet sinifikanti abbażi tar-riżultati 
tar-rapport dwar "L-Istat tad-Deċennju 
Diġitali". Dawk il-politiki, il-miżuri jew l-
azzjonijiet rakkomandati għandhom, 
b'mod partikolari, jindirizzaw:

Emenda 74

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ir-rapport jista' jivvaluta wkoll il-
ħtieġa għal kwalunkwe politika, miżura 
jew azzjoni addizzjonali li tista' tkun 
meħtieġa fil-livell tal-Unjoni.

(6) Ir-rapport għandu jivvaluta wkoll 
il-ħtieġa għal kwalunkwe politika, miżura 
jew azzjoni addizzjonali li tista' tkun 
meħtieġa fil-livell tal-Unjoni.
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Emenda 75

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-politiki, il-miżuri u l-azzjonijiet 
imsemmija fil-punt (a) għandhom ikunu 
relatati mal-ilħuq tal-objettivi u tal-miri 
diġitali ta' din id-Deċiżjoni li għalihom, 
fid-data tas-sottomissjoni tal-pjanijiet 
direzzjonali strateġiċi nazzjonali tad-
Deċennju Diġitali jew tal-aġġustament ta' 
dawk il-pjanijiet direzzjonali, japplikaw 
waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

(3) Il-politiki, il-miżuri u l-azzjonijiet 
imsemmija fil-punt (a) għandhom ikunu 
relatati mal-ilħuq tal-objettivi u tal-miri 
diġitali ta' din id-Deċiżjoni li għalihom, 
fid-data tas-sottomissjoni tal-pjanijiet 
direzzjonali strateġiċi nazzjonali tad-
Deċennju Diġitali jew tal-aġġustament ta' 
dawk il-pjanijiet direzzjonali, japplikaw 
dawn l-elementi kollha li ġejjin:

Emenda 76

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu ħarsa ġenerali lejn l-investiment 
meħtieġ biex jikkontribwixxu għall-
objettivi u l-miri diġitali kif stabbiliti fil-
pjanijiet direzzjonali strateġiċi nazzjonali 
tagħhom tad-Deċennju Diġitali, u 
deskrizzjoni ġenerali dwar is-sorsi ta' dak l-
investiment, inkluż, meta applikabbli, l-użu 
ppjanat tal-programmi u l-istrumenti tal-
Unjoni. Il-pjanijiet direzzjonali strateġiċi 
nazzjonali tad-Deċennju Diġitali jistgħu 
jinkludu proposti għal Proġetti 
Multinazzjonali.

(4) L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu ħarsa ġenerali lejn l-investiment 
meħtieġ biex jikkontribwixxu għall-ilħuq 
tal-objettivi u tal-miri diġitali kif stabbiliti 
fil-pjanijiet direzzjonali strateġiċi 
nazzjonali tagħhom tad-Deċennju Diġitali, 
u deskrizzjoni ġenerali dwar is-sorsi ta' dak 
l-investiment, inkluż, meta applikabbli, l-
użu ppjanat tal-programmi u l-istrumenti 
tal-Unjoni. Il-pjanijiet direzzjonali 
strateġiċi nazzjonali tad-Deċennju Diġitali 
għandhom jinkludu proposti għal Proġetti 
Multinazzjonali biex titrawwem 
kooperazzjoni transfruntiera.

Emenda 77

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-pjanijiet direzzjonali strateġiċi 
nazzjonali tagħhom tad-Deċennju Diġitali 
jqisu l-aktar rakkomandazzjonijiet riċenti 
speċifiċi għall-pajjiżi maħruġa fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew. L-aġġustamenti 
għall-pjanijiet direzzjonali strateġiċi 
nazzjonali tad-Deċennju Diġitali 
għandhom iqisu l-politiki, il-miżuri u l-
azzjonijiet rakkomandati skont l-
Artikolu 6(3) u r-rakkomandazzjonijiet 
adottati skont l-Artikolu 9.

(5) L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-pjanijiet direzzjonali strateġiċi 
nazzjonali tagħhom tad-Deċennju Diġitali 
jqisu l-aktar rakkomandazzjonijiet reċenti 
speċifiċi għall-pajjiżi maħruġa fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew u jikkontribwixxu 
għaċ-ċiklu tas-Semestru Ewropew li jmiss. 
L-aġġustamenti għall-pjanijiet direzzjonali 
strateġiċi nazzjonali tad-Deċennju Diġitali 
għandhom iqisu l-politiki, il-miżuri u l-
azzjonijiet rakkomandati skont l-
Artikolu 6(3) u r-rakkomandazzjonijiet 
adottati skont l-Artikolu 9.

Emenda 78

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
gwida u appoġġ lill-Istati Membri fit-
tħejjija tal-pjanijiet direzzjonali strateġiċi 
nazzjonali tagħhom tad-Deċennju Diġitali, 
inkluż dwar kif għandhom jiġu stabbiliti 
fil-livell nazzjonali, meta possibbli, 
trajettorji proġettati xierqa li jistgħu 
jikkontribwixxu b'mod effettiv għall-kisba 
tat-trajettorji proġettati fil-livell tal-Unjoni.

(6) Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
analiżi tal-aħjar prattiki u xejriet fl-
Unjoni u barra minnha, u gwida u appoġġ 
lill-Istati Membri fit-tħejjija tal-pjanijiet 
direzzjonali strateġiċi nazzjonali tagħhom 
tad-Deċennju Diġitali, inkluż dwar kif 
għandhom jiġu stabbiliti fil-livell 
nazzjonali, meta possibbli, trajettorji 
proġettati xierqa li jistgħu jikkontribwixxu 
b'mod effettiv għall-kisba tat-trajettorji 
proġettati fil-livell tal-Unjoni.

Emenda 79

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Il-Kummissjoni għandha tqiegħed 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku fis-sit web 
tagħha d-dokumenti kollha mħejjija skont 
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l-Artikolu 7 mingħajr dewmien żejjed.

Emenda 80

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jikkooperaw mill-qrib biex 
jidentifikaw modi kif jindirizzaw in-
nuqqasijiet f'oqsma fejn il-progress ma 
kienx biżżejjed biex jintlaħqu waħda jew 
aktar mill-miri diġitali stabbiliti fl-
Artikolu 4 jew meta jkunu ġew identifikati 
lakuni u nuqqasijiet sinifikanti abbażi tar-
riżultati tar-rapport dwar "L-Istat tad-
Deċennju Diġitali". Din l-analiżi għandha 
tqis, b'mod partikolari, il-kapaċitajiet 
differenti tal-Istati Membri biex 
jikkontribwixxu għal uħud mill-miri 
diġitali u r-riskju li d-dewmien fuq uħud 
minn dawn il-miri jista' jkollu effett 
detrimentali fuq l-ilħuq ta' miri diġitali 
oħrajn.

(1) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jikkooperaw mill-qrib biex 
jidentifikaw modi kif jindirizzaw in-
nuqqasijiet f'oqsma li fihom il-progress ma 
kienx biżżejjed biex jintlaħqu waħda jew 
aktar mill-miri diġitali stabbiliti fl-
Artikolu 4, ma jkunux ġew rispettati l-
objettivi stabbiliti fl-Artikolu 2, jew meta 
jkunu ġew identifikati lakuni, diffikultajiet 
u nuqqasijiet sinifikanti abbażi tar-riżultati 
tar-rapport dwar "L-Istat tad-Deċennju 
Diġitali".

Emenda 81

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom joħolqu, f'konformità mal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u nazzjonali 
applikabbli, mekkaniżmi u strumenti 
proporzjonati biex jindirizzaw in-natura 
evoluttiva tal-algoritmi, f'każ li r-riżultat 
ta' tali algoritmu jikser id-dritt tal-Unjoni 
jew nazzjonali, u jiżugraw reviżjonijiet 
regolatorji adegwati, xierqa u kontinwi.

Emenda 82
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fi żmien ħames xhur mill-
pubblikazzjoni tar-rapport dwar "L-Istat 
tad-Deċennju Diġitali", l-Istati Membri 
kkonċernati għandhom jissottomettu lill-
Kummissjoni l-aġġustamenti għall-pjanijiet 
direzzjonali strateġiċi nazzjonali tagħhom 
tad-Deċennju Diġitali, li jikkonsistu 
f'politiki, miżuri u azzjonijiet li jkollhom il-
ħsieb li jwettqu, inkluż, meta rilevanti, 
proposti għal Proġetti Multinazzjonali, biex 
jitrawwem il-progress fl-oqsma 
kkonċernati mill-miri diġitali stabbiliti fl-
Artikolu 4 u biex jintlaħqu l-objettivi 
stabbiliti fl-Artikolu 2. Jekk Stat Membru 
jqis li ma tkun meħtieġa l-ebda azzjoni u 
li l-pjan direzzjonali strateġiku nazzjonali 
tiegħu tad-Deċennju Diġitali ma jkunx 
jeħtieġ li jiġi aġġornat, dan għandu 
jipprovdi r-raġunijiet tiegħu bil-miktub.

(3) Fi żmien ħames xhur mill-
pubblikazzjoni tar-rapport dwar "L-Istat 
tad-Deċennju Diġitali", l-Istati Membri 
kkonċernati għandhom jippreżentaw lill-
Kummissjoni l-aġġustamenti għall-pjanijiet 
direzzjonali strateġiċi nazzjonali tagħhom 
tad-Deċennju Diġitali, li jikkonsistu 
f'politiki, miżuri u azzjonijiet li jkollhom il-
ħsieb li jwettqu, inkluż, meta rilevanti, 
proposti għal Proġetti Multinazzjonali, biex 
jitrawwem il-progress fl-oqsma 
kkonċernati mill-miri diġitali stabbiliti fl-
Artikolu 4 u biex jintlaħqu l-objettivi 
stabbiliti fl-Artikolu 2.

Emenda 83

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Jekk Stat Membru jqis li ma tkun 
meħtieġa l-ebda azzjoni u li l-pjan 
direzzjonali strateġiku nazzjonali tiegħu 
tad-Deċennju Diġitali ma jkunx jirrikjedi 
aġġornament, dan għandu jipprovdi r-
raġunijiet tiegħu bil-miktub lill-
Kummissjoni u jippubblikahom.

Emenda 84

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Fi kwalunkwe punt tal-
kooperazzjoni annwali, il-Kummissjoni u 
Stat Membru wieħed jew aktar jistgħu 
jwettqu impenji konġunti, jikkonsultaw ma' 
Stati Membri oħrajn dwar il-politika, il-
miżuri jew l-azzjonijiet jew jistabbilixxu 
Proġetti Multinazzjonali kif previst fl-
Artikolu 12. Il-Kummissjoni jew Stat 
Membru li jkun ippropona politika, miżura 
jew azzjoni jistgħu jitolbu wkoll li jitnieda 
proċess ta' rieżami bejn il-pari rigward 
aspetti speċifiċi ta' dik il-politika, il-miżura 
jew l-azzjoni u, b'mod partikolari, dwar l-
adegwatezza tagħha li tikkontribwixxi biex 
tintlaħaq mira diġitali speċifika. L-eżitu 
tal-proċess ta' rieżami bejn il-pari jista' jiġi 
inkluż fir-Rapport li ġej dwar "L-Istat tad-
Deċennju Diġitali".

(4) Fi kwalunkwe mument tal-
kooperazzjoni annwali, il-Kummissjoni u 
Stat Membru wieħed jew aktar jistgħu 
jwettqu impenji konġunti, jikkonsultaw ma' 
Stati Membri oħrajn dwar il-politika, il-
miżuri jew l-azzjonijiet jew jistabbilixxu 
Proġetti Multinazzjonali kif previst fl-
Artikolu 12. Il-Kummissjoni jew Stat 
Membru li jkun ippropona politika, miżura 
jew azzjoni jistgħu jitolbu wkoll li jitnieda 
proċess ta' rieżami bejn il-pari rigward 
aspetti speċifiċi ta' dik il-politika, il-miżura 
jew l-azzjoni u, b'mod partikolari, dwar l-
adegwatezza tagħha li tikkontribwixxi biex 
tintlaħaq mira diġitali speċifika. L-eżitu 
tal-proċess ta' rieżami bejn il-pari għandu 
jiġi inkluż fir-Rapport li ġej dwar "L-Istat 
tad-Deċennju Diġitali".
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Barra minn hekk, meta l-
Kummissjoni tikkonkludi li l-miżuri 
nazzjonali mhumiex biżżejjed u jpoġġu 
f'riskju l-ilħuq fil-ħin tal-objettivi u tal-miri 
diġitali stabbiliti f'din id-Deċiżjoni, din 
tista' tipproponi miżuri, kif xieraq, u 
teżerċita s-setgħat tagħha skont it-Trattati 
biex tiżgura l-ilħuq kollettiv ta' dawk l-
objettivi u l-miri.

(4) Barra minn hekk, meta l-
Kummissjoni tikkonkludi li l-miżuri 
nazzjonali mhumiex biżżejjed u jpoġġu 
f'riskju l-ilħuq fil-ħin tal-objettivi u tal-miri 
diġitali stabbiliti f'din id-Deċiżjoni, din 
għandha tipproponi miżuri, kif xieraq, u 
teżerċita s-setgħat tagħha skont it-Trattati 
biex tiżgura l-ilħuq kollettiv ta' dawk l-
objettivi u l-miri.

Emenda 86

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) F'każ li Stat Membru jiddevja 
kontinwament mit-trajettorja proġettata 
nazzjonali għal diversi snin, jew inkella ma 
jkollux il-ħsieb li jadotta azzjoni korrettiva 
bbażata fuq rakkomandazzjoni preċedenti 
tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni tista' 
tibda djalogu mmirat mal-Istat Membru 
inkwistjoni u tinforma b'dan lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

(5) F'każ li Stat Membru jiddevja 
kontinwament mit-trajettorja proġettata 
nazzjonali għal diversi snin, jew inkella ma 
jkollux il-ħsieb li jadotta azzjoni korrettiva 
bbażata fuq rakkomandazzjoni preċedenti 
tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni għandha 
tibda djalogu mmirat mal-Istat Membru 
inkwistjoni u tinforma b'dan lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Emenda 87

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-Istati Membri kkonċernati jew 
il-Kummissjoni jistgħu jitolbu proċess ta' 
rieżami bejn il-pari għall-finijiet tal-
implimentazzjoni tal-obbligi u l-kompiti 
stabbiliti f'din id-Deċiżjoni.

Emenda 88

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-Kummissjoni għandha 
tikkoopera mill-qrib mal-partijiet 
ikkonċernati privati u pubbliċi, inkluż is-
sħab soċjali, biex tiġbor l-informazzjoni u 
tiżviluppa l-politiki, il-miżuri u l-
azzjonijiet rakkomandati għall-finijiet tal-
implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni.

(1) Il-Kummissjoni għandha 
tikkoopera mill-qrib b'mod trasparenti 
mal-partijiet ikkonċernati tal-Unjoni u 
internazzjonali privati u pubbliċi, inklużi 
s-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili, biex tiġbor 
l-informazzjoni u tiżviluppa l-politiki, il-
miżuri u l-azzjonijiet rakkomandati għall-
finijiet tal-implimentazzjoni ta' din id-
Deċiżjoni.

Emenda 89
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-objettiv ġenerali tal-Proġetti 
Multinazzjonali għandu jkun li jiffaċilitaw 
l-ilħuq tal-miri diġitali.

(1) L-objettiv ġenerali tal-Proġetti 
Multinazzjonali għandu jkun li jiffaċilitaw 
l-ilħuq tal-miri diġitali, filwaqt li jiġi 
żgurat li jintlaħqu l-objettivi deskritti fl-
Artikolu 2.

Emenda 90

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-tisħiħ tal-eċċellenza teknoloġika 
u tal-kompetittività industrijali tal-Unjoni 
f'teknoloġiji kritiċi u fi prodotti, servizzi u 
infrastrutturi diġitali li huma essenzjali 
għall-irkupru ekonomiku u għall-
prosperità, kif ukoll għas-sigurtà u s-
sikurezza taċ-ċittadini;

(b) it-tisħiħ tal-eċċellenza teknoloġika 
u tal-kompetittività industrijali tal-Unjoni 
f'teknoloġiji kritiċi u fi prodotti, servizzi u 
infrastrutturi diġitali li huma essenzjali 
għall-irkupru ekonomiku u għall-
prosperità, kif ukoll għall-benesseri 
ekonomiku u għas-sigurtà u s-sikurezza 
taċ-ċittadini;

Emenda 91

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) it-tisħiħ tal-funzjonament tas-Suq 
Uniku Diġitali u tal-kompetittività tiegħu 
permezz tal-faċilitazzjoni tal-
operazzjonijiet transfruntiera u t-tneħħija 
tal-ostakli inġustifikati għall-kummerċ;

Emenda 92

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt eb (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) il-promozzjoni ta' approċċi 
edukattivi u professjonali biex jiġu 
żviluppati l-ħiliet diġitali li huma 
meħtieġa biex jinkisbu aktar impjiegi ta' 
kwalità u karrieri li jagħtu sodisfazzjon u 
biex tiġi promossa parteċipazzjoni akbar 
tal-bniet u tan-nisa fil-qasam diġitali;

Emenda 93

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kwalunkwe Proġett Multinazzjonali 
għandu jippubblika l-objettivi speċifiċi 
tiegħu, inklużi indikaturi li jistgħu 
jitkejlu, fil-mument meta jiġi stabbilit.

Emenda 94

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Kummissjoni tista' tadotta 
rakkomandazzjoni biex tistabbilixxi 
Proġett Multinazzjonali jew biex tistieden 
lil Stat Membru jipparteċipa fi Proġett 
Multinazzjonali li jissodisfa r-rekwiżiti tal-
paragrafi minn (1) sa (3), filwaqt li jitqiesu 
l-progress fl-implimentazzjoni tal-pjanijiet 
direzzjonali strateġiċi nazzjonali tad-
Deċennju Diġitali u l-aderenza mal-
azzjonijiet rakkomandati tal-Kummissjoni. 
Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jistgħu 
jintrabtu wkoll li jistabbilixxu, jew 
jissieħbu fi, Proġett Multinazzjonali bħala 
impenn konġunt.

(5) Il-Kummissjoni tista' tadotta 
rakkomandazzjoni biex tistabbilixxi 
Proġett Multinazzjonali jew biex tistieden 
lil Stat Membru jipparteċipa fi Proġett 
Multinazzjonali li jissodisfa r-rekwiżiti tal-
paragrafi minn (1) sa (3), filwaqt li jitqiesu 
l-progress fl-implimentazzjoni tal-pjanijiet 
direzzjonali strateġiċi u tal-objettivi 
nazzjonali tad-Deċennju Diġitali kif ukoll 
l-adeżjoni mal-azzjonijiet rakkomandati 
tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri jistgħu jintrabtu wkoll li 
jistabbilixxu, jew jissieħbu fi, Proġett 
Multinazzjonali bħala impenn konġunt.
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Emenda 95

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 13 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Impriżi Konġunti; (a) Impriżi Konġunti, b'mod 
partikolari l-Impriża Konġunta Networks 
u Servizzi Intelliġenti, l-Impriża Konġunta 
Teknoloġiji Diġitali Ewlenin u l-Impriża 
Konġunta għall-Computing ta' 
Prestazzjoni Għolja;

Emenda 96

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 13 – paragrafu 4 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) kwalunkwe mekkaniżmu ta' 
implimentazzjoni xieraq ieħor.

(g) kwalunkwe mekkaniżmu ta' 
implimentazzjoni xieraq ieħor 
f'konsultazzjoni mal-Kummissjoni 
f'konformità mal-Artikolu 14.

Emenda 97

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 14 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-Kummissjoni tista' tipproponi 
wkoll, fuq inizjattiva tagħha, li 
tikkoordina Proġett Multinazzjonali 
f'konformità mal-passi deskritti fil-
paragrafi 2 u 3 lill-Istati Membri 
parteċipanti.
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 16 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Id-deċiżjoni li tistabbilixxi l-EDIC 
għandha tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(5) Id-deċiżjoni li tistabbilixxi l-EDIC 
għandha tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Il-
Kummissjoni għandha tippubblika u 
taġġorna reġistru tal-EDICs fil-ħin 
opportun.
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-Kummissjoni għandha 
tipparteċipa fid-deliberazzjonijiet tal-
assemblea tal-membri mingħajr dritt tal-
vot. Madankollu, meta programm tal-
Unjoni ġestit ċentralment jikkontribwixxi 
finanzjarjament għal Proġett 
Multinazzjonali, il-Kummissjoni għandu 
jkollha dritt ta' veto fuq id-deċiżjonijiet tal-
assemblea.

(2) Il-Kummissjoni għandha 
tipparteċipa fid-deliberazzjonijiet tal-
assemblea tal-membri mingħajr dritt tal-
vot. Madankollu, meta programm tal-
Unjoni ġestit ċentralment jikkontribwixxi 
finanzjarjament għal Proġett 
Multinazzjonali, il-Kummissjoni għandu 
jkollha dritt ta' veto fuq id-deċiżjonijiet tal-
assemblea. Id-deċiżjonijiet tal-assemblea 
inklużi r-riżultati tal-votazzjonijiet u 
deċiżjoni ta' votazzjoni partikolari ta' kull 
membru għandhom ikunu disponibbli 
għall-pubbliku fi żmien 15-il jum mill-
adozzjoni tagħha.
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ir-regoli dwar is-sjieda tal-
infrastruttura, tal-proprjetà intellettwali u 
ta' assi oħrajn, kif applikabbli.

(f) ir-regoli dwar is-sjieda tal-
infrastruttura, tal-proprjetà intellettwali, 
tal-profitti u ta' assi oħrajn, kif applikabbli.

Emenda 101
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) Hubs ta' innovazzjoni diġitali 
Ewropej;

(i) Hubs ta' riċerka u innovazzjoni 
diġitali Ewropej;
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-KULTURA U L-EDUKAZZJONI

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-
Programm ta' Politika tal-2030 "Il-Perkors għad-Deċennju Diġitali"
(COM(2021)0574 – C9-0359/2021 – 2021/0293(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Sabine Verheyen

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fil-15 ta' Settembru 2021, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat il-proposta leġiżlattiva tagħha 
li tistabbilixxi l-Programm ta' Politika tal-2030 "Il-Perkors għad-Deċennju Diġitali", li 
tintroduċi qafas ta' governanza biex jintlaħqu l-miri diġitali tal-Unjoni sal-2030. Il-proposta 
tkopri erba' oqsma ewlenin: (1) il-ħiliet diġitali, (2) l-infrastrutturi diġitali, (3) id-
diġitalizzazzjoni tan-negozji u (4) d-diġitalizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi.

B'mod ġenerali, ir-Rapporteur tilqa' l-proposta iżda tixtieq tissuġġerixxi serje ta' emendi sabiex 
jiġu ċċarati ċerti dispożizzjonijiet relatati mal-ħiliet diġitali. 

B'mod aktar speċifiku, ir-Rapporteur tenfasizza l-fatt li l-edukazzjoni u t-taħriġ huma kruċjali 
għat-trasformazzjoni diġitali u għal popolazzjoni b'ħiliet diġitali. F'dan il-kuntest, ir-Rapporteur 
tipproponi emendi li għandhom l-għan li jiċċaraw id-definizzjonijiet ta' ħiliet diġitali bażiċi u 
avvanzati u f'konformità mal-Pjan ta' Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali u d-definizzjonijiet 
tal-UNESCO. Barra minn hekk, ir-Rapporteur tqis li l-miri proposti għall-ħiliet diġitali 
għandhom jinżammu, b'mira intermedjarja stabbilita sal-2025 u b'enfasi li għandha tiżdied fuq 
il-ħiliet diġitali għall-għalliema. 

Fl-aħħar nett, ir-Rapporteur tagħmel enfasi qawwija fuq il-ħtieġa li jinbnew sinerġiji ma' 
programmi u inizjattivi eżistenti fil-qasam tar-riċerka u l-edukazzjoni, fuq il-ħtieġa li tiġi 
appoġġata l-konnettività tal-gigabits tal-iskejjel u l-konnettività fl-iskejjel (pereżempju fir-
rigward tal-aċċess għall-internet u t-tagħmir diġitali) u l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-proġetti ta' 
diversi pajjiżi jkollhom valur miżjud Ewropew ċar.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:
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Emenda 1
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Kif stabbilit fil-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tas-26 ta' Jannar 2022 dwar 
l-istabbiliment ta' Dikjarazzjoni Ewropea 
dwar id-Drittijiet u l-Prinċipji Diġitali 
għad-Deċennju Diġitali, jenħtieġ li d-
Deċennju Diġitali primarjament jaqdi lin-
nies u jiżgura li d-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali tagħhom japplikaw b'mod 
ugwali offline kif ukoll online. Biex 
jitħarsu dawk id-drittijiet, huwa kruċjali li 
jiġu protetti u promossi media ħielsa u 
pluralistika u aċċess online għal 
informazzjoni preċiża. F'dan il-kuntest, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li 
jiggarantixxu li t-trasformazzjoni diġitali 
fl-Unjoni tkun iggwidata minn dawk id-
drittijiet u l-prinċipji, filwaqt li jiżguraw 
ukoll li ħadd ma jitħalla jibqa' lura. Il-
Kummissjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li 
joqogħdu lura wkoll milli jsegwu 
leġiżlazzjoni jew miżuri oħra li jmorru 
kontra dawk id-drittijiet jew joħolqu aktar 
inugwaljanzi u diskriminazzjoni fost iċ-
ċittadini.

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Biex tiġi segwita t-trajettorja tal-
Unjoni fir-rigward tal-pass tat-
trasformazzjoni diġitali, jenħtieġ li jiġu 
stabbiliti miri diġitali. Jenħtieġ li dawn il-
miri jkunu marbuta ma' oqsma konkreti, 
meta l-progress jenħtieġ li jsir b'mod 
kollettiv fl-Unjoni. Il-miri jsegwu l-erba' 
punti kardinali identifikati fil-
Komunikazzjoni dwar il-Kumpass Diġitali, 
identifikati bħala l-oqsma essenzjali għat-

(6) Biex tiġi segwita t-trajettorja tal-
Unjoni fir-rigward tal-pass tat-
trasformazzjoni diġitali, jenħtieġ li jiġu 
stabbiliti miri diġitali ċari u definiti sew 
għall-Istati Membri u f'kull wieħed 
minnhom, filwaqt li jitqiesu l-punti ta' 
tluq tagħhom. Meta l-progress jenħtieġ li 
jsir b'mod kollettiv fl-Unjoni, dawn il-miri 
jenħtieġ li jsegwu approċċ iċċentrat fuq il-
bniedem, jenħtieġ li jkunu inklużivi u 
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trasformazzjoni diġitali tal-Unjoni: il-ħiliet 
diġitali, l-infrastrutturi diġitali, id-
diġitalizzazzjoni tan-negozji u d-
diġitalizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi.

jenħtieġ li jkunu marbuta ma' oqsma 
konkreti. Il-miri jsegwu l-erba' punti 
kardinali identifikati fil-Komunikazzjoni 
dwar il-Kumpass Diġitali, identifikati bħala 
l-oqsma essenzjali għat-trasformazzjoni 
diġitali tal-Unjoni: il-ħiliet diġitali, l-
infrastrutturi diġitali, id-diġitalizzazzjoni 
tan-negozji u d-diġitalizzazzjoni tas-
servizzi pubbliċi.

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-edukazzjoni, b'mod partikolari l-
edukazzjoni diġitali, it-taħriġ u t-tagħlim 
tul il-ħajja huma kruċjali għat-
trasformazzjoni diġitali u għal 
popolazzjoni b'ħiliet diġitali. F'dan ir-
rigward, proġetti multinazzjonali jenħtieġ 
li jiġu żviluppati b'mod simili għall-
pjattaforma tal-Università Online 
Ewropea jew l-Akkademji tal-Għalliema 
tal-Erasmus+.

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-ħiliet diġitali, bażiċi u avvanzati, 
huma essenzjali biex tissaħħaħ ir-reżiljenza 
kollettiva tas-soċjetà tal-Unjoni. Iċ-
ċittadini b'setgħa u kapaċitajiet diġitali se 
jkunu jistgħu jieħdu vantaġġ mill-
opportunitajiet tad-Deċennju Diġitali. 
Barra minn hekk, it-taħriġ u l-edukazzjoni 
diġitali għandhom jappoġġjaw forza tax-
xogħol li fiha n-nies ikunu jistgħu jiksbu 
ħiliet diġitali speċjalizzati biex jiksbu 
impjiegi ta' kwalità u karrieri sodisfaċenti 

(7) Il-ħiliet diġitali, bażiċi u avvanzati, 
huma essenzjali biex tissaħħaħ ir-reżiljenza 
kollettiva u l-inklużività tas-soċjetà tal-
Unjoni. Għalhekk, definizzjoni komuni 
tal-ħiliet diġitali u standardizzazzjoni tal-
valutazzjoni fil-livell Ewropew huma 
importanti biex jiżguraw li l-Istati Membri 
jilħqu l-objettivi stabbiliti f'din id-
Deċiżjoni. Il-ħiliet diġitali bażiċi huma 
ġeneralment meqjusa bħala komponent 
kritiku tal-ħiliet fil-litteriżmu fl-era 
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f'numri ħafna akbar mil-lum, 
b'konverġenza bejn in-nisa u l-irġiel. 
Barra minn hekk, fattur abilitanti essenzjali 
biex jittieħed vantaġġ mill-benefiċċji tad-
diġitalizzazzjoni, għal aktar żviluppi 
teknoloġiċi u għal tmexxija diġitali tal-
Ewropa huwa infrastruttura diġitali 
sostenibbli għall-konnettività, il-
mikroelettronika u l-kapaċità li tiġi 
pproċessata data vasta. Hemm bżonn 
konnettività eċċellenti u sigura għal 
kulħadd u kullimkien fl-Ewropa, inkluż 
f'żoni rurali u remoti40. Il-ħtiġijiet tas-
soċjetà għall-wisa' tal-banda tad-download 
u tal-upload qed jiżdiedu b'mod kostanti. 
Sal-2030, jenħtieġ li n-networks 
b'veloċitajiet tal-gigabits ikunu disponibbli 
f'kundizzjonijiet aċċessibbli għal dawk 
kollha li jeħtieġu jew jixtiequ din il-
kapaċità. Barra minn hekk, il-
mikroproċessuri li llum diġà huma fil-bidu 
tal-biċċa l-kbira tal-ktajjen tal-valur 
strateġiċi ewlenin huma mistennija li jkunu 
f'domanda saħansitra ogħla fil-futur, b'mod 
partikolari dawk l-aktar innovattivi. Fatturi 
abilitanti kritiċi mistennija jkunu edge node 
newtrali għall-klima u sigur ħafna li jiżgura 
aċċess għal servizzi tad-data b'latenza 
baxxa kull fejn ikunu jinsabu n-negozji, u 
l-kapaċità kwantistika.

diġitali, b'mod simili għall-ħiliet tal-qari, 
tal-kitba u tan-numeriżmu. Kif uriet il-
kriżi tal-Coronavirus, iċ-ċittadini b'setgħa 
u kapaċitajiet diġitali se jkunu jistgħu 
jieħdu vantaġġ mill-opportunitajiet tad-
Deċennju Diġitali. Biex jintlaħaq dan l-
għan, jenħtieġ li ssir enfasi qawwija fuq l-
edukazzjoni biex jiġi żgurat li l-għalliema 
u l-komunità tal-edukazzjoni b'mod 
ġenerali jkunu mħarrġa, mogħtija l-ħiliet 
u mgħammra b'mod adegwat biex jużaw 
it-teknoloġija b'mod effettiv fil-metodi tat-
tagħlim tagħhom u biex jgħallmu t-
teknoloġiji diġitali. Jenħtieġ li tiġi 
stabbilita mira speċifika u ambizzjuża 
rigward il-ħiliet diġitali bħala kompetenza 
ewlenija għall-għalliema kollha u jkun 
xieraq li l-edukazzjoni dwar iċ-
ċittadinanza diġitali, l-iġjene ċibernetika, 
il-protezzjoni tad-data u l-litteriżmu fil-
media u fl-informazzjoni jiġu inklużi fil-
kurrikuli. Barra minn hekk, jenħtieġ li 
ssir enfasi fuq it-tagħlim tul il-ħajja bħala 
għodda komprensiva biex jiġu indirizzati 
l-ħtiġijiet tal-ħiliet diġitali tal-popolazzjoni 
kollha. Barra minn hekk, it-taħriġ u l-
edukazzjoni diġitali, kif ukoll l-
edukazzjoni relatata ma' STEAM, se 
jappoġġaw l-iżvilupp ta' forza tax-xogħol 
aktar ibbilanċjata bejn il-ġeneri u varjata 
li fiha n-nies ikunu jistgħu jiksbu ħiliet 
diġitali speċjalizzati biex jiksbu impjiegi ta' 
kwalità u karrieri sodisfaċenti f'numri 
ħafna akbar mil-lum, biex ikunu kapaċi 
jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà. Barra 
minn hekk, fattur abilitanti essenzjali biex 
jittieħed vantaġġ mill-benefiċċji tad-
diġitalizzazzjoni, għal aktar żviluppi 
teknoloġiċi u għal tmexxija diġitali tal-
Ewropa, huwa infrastruttura diġitali 
sostenibbli għall-konnettività, il-
mikroelettronika u l-kapaċità li tiġi 
pproċessata data vasta. Hemm bżonn 
konnettività affidabbli, rapida u sigura 
għal kulħadd u kullimkien fl-Ewropa, 
inkluż f'żoni rurali u remoti40 u hija kritika 
biex tipprovdi aċċess għall-edukazzjoni, li 
hija dritt fundamentali. Il-ħtiġijiet tas-
soċjetà għall-wisa' tal-banda tad-download 
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u tal-upload qed jiżdiedu b'mod kostanti. 
Sal-2030, jenħtieġ li n-networks 
b'veloċitajiet tal-gigabits ikunu disponibbli 
f'kundizzjonijiet affordabbli u aċċessibbli 
għal dawk kollha li jeħtieġu jew jixtiequ 
din il-kapaċità. Barra minn hekk, il-
mikroproċessuri li llum diġà huma fil-bidu 
tal-biċċa l-kbira tal-ktajjen tal-valur 
strateġiċi ewlenin huma mistennija li jkunu 
f'domanda saħansitra ogħla fil-futur, b'mod 
partikolari dawk l-aktar innovattivi. Fatturi 
abilitanti kritiċi mistennija jkunu edge node 
newtrali għall-klima u sigur ħafna li jiżgura 
aċċess għal servizzi tad-data b'latenza 
baxxa kull fejn ikunu jinsabu n-negozji, u 
l-kapaċità kwantistika.

__________________ __________________
40 Viżjoni fit-tul għaż-Żoni Rurali tal-UE. 
COM(2021) 345 finali.

40 Viżjoni fit-tul għaż-Żoni Rurali tal-UE. 
COM(2021) 345 finali.

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Il-ħiliet bażiċi u diġitali huma 
essenzjali għall-edukazzjoni, ix-xogħol u 
għal parteċipazzjoni attiva fis-soċjetà, u 
dan minn età bikrija. Bil-ħolqien ta' 
ambjent li jippromwovi l-miri diġitali 
stabbiliti f'din id-Deċiżjoni 
simultanjament fil-livell tal-Unjoni u dak 
nazzjonali, jistgħu jinkisbu sinerġija 
akbar u użu aħjar tar-riżorsi, speċjalment 
ma' programmi, politiki u inizjattivi 
eżistenti tal-Unjoni fil-qasam tar-riċerka 
u l-edukazzjoni li jikkondividu objettivi 
simili f'termini ta' ħiliet diġitali, bħal mal-
Programm Erasmus+ stabbilit bir-
Regolament (UE) 2021/817 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill1a, iż-Żona 
Ewropea tal-Edukazzjoni li trid tinkiseb 
sal-2025, il-Pjan ta' Azzjoni għall-
Edukazzjoni Diġitali 2021-2027 stabbilit 
fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-
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30 ta' Settembru 2020, l-Aġenda Ewropea 
għall-Ħiliet stabbilita fil-komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni tal-1 ta' Lulju 2020, il-
Pjan ta' Azzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali stabbilit fil-
komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
4 ta' Marzu 2021 u r-Rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill tas-26 ta' Novembru 2018 
dwar il-promozzjoni tar-rikonoxximent 
reċiproku awtomatiku ta' kwalifiki tal-
edukazzjoni għolja u tal-edukazzjoni u t-
taħriġ fil-livell sekondarju għoli u l-eżiti 
tal-perjodi ta' apprendiment barra mill-
pajjiż, li tagħmel rakkomandazzjonijiet 
għall-ilħuq ta' rikonoxximent reċiproku 
awtomatiku sa mhux aktar tard mill-2025. 
Barra minn hekk, l-objettivi u l-impenji 
ta' xi programmi, politiki u inizjattivi 
jenħtieġ li jintużaw bħala miri 
intermedjarji biex jintlaħqu l-miri li 
jikkonċernaw il-ħiliet diġitali, bħall-miri 
stabbiliti fl-Aġenda għall-Ħiliet għall-
Ewropa u fil-Pjan ta' Azzjoni għall-
Edukazzjoni Diġitali, biex jiġi żgurat li 
70 % tal-popolazzjoni ta' bejn is-16 u l-
74 sena jkollhom ħiliet diġitali bażiċi sal-
2025, li l-iskejjel isiru postijiet totalment 
konnessi. Dan l-approċċ jiżgura li l-mezzi 
kollha tal-Unjoni jintużaw b'mod 
effiċjenti biex jinkisbu ħiliet diġitali għal 
kulħadd.
__________________
1a Ir-Regolament (UE) 2021/817 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta' Mejju 2021 li jistabbilixxi 
Erasmus+: il-Programm tal-Unjoni għall-
edukazzjoni u taħriġ, żgħażagħ u sport u 
li jħassar ir-Regolament (UE) 
Nru 1288/2013 (ĠU L 189, 28.5.2021, 
p. 1).

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Lil hinn mill-fatturi abilitanti, it-
teknoloġiji kollha msemmija hawn fuq se 
jkunu fil-qalba ta' prodotti ġodda, proċessi 
ta' manifattura ġodda u mudelli 
kummerċjali ġodda bbażati fuq il-
kondiviżjoni ġusta tad-data fl-ekonomija 
tad-data. It-trasformazzjoni tan-negozji se 
tkun tiddependi fuq il-kapaċità tagħhom li 
jadottaw teknoloġiji diġitali ġodda malajr u 
b'mod ġenerali, inkluż fl-ekosistemi 
industrijali u tas-servizzi li bħalissa 
għadhom lura.

(8) Lil hinn mill-fatturi abilitanti, il-
miri u t-teknoloġiji diġitali kollha 
msemmija hawn fuq se jkunu fil-qalba ta' 
prodotti ġodda, proċessi ta' manifattura 
ġodda u mudelli kummerċjali ġodda 
bbażati fuq il-kondiviżjoni ġusta tad-data 
fl-ekonomija tad-data f'konformità mar-
regoli ta' kompetizzjoni. It-trasformazzjoni 
tan-negozji se tkun tiddependi fuq il-
kapaċità tagħhom li jadottaw teknoloġiji 
diġitali ġodda malajr u b'mod ġenerali 
inkluż fl-ekosistemi industrijali u tas-
servizzi li bħalissa għadhom lura, u fl-
istess ħin jiġu evitati d-dipendenzi fuq 
teknoloġiji ewlenin u effetti ta' 
intrappolament tal-klijentela.

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) It-taħriġ mill-ġdid u t-titjib tal-
ħiliet huma meħtieġa biex in-nies ikunu 
jistgħu jadattaw ruħhom għall-ħtiġijiet u 
r-realtajiet li qed jinbidlu ta' suq tax-
xogħol dejjem aktar diġitalizzat. Fejn 
xieraq, l-impjegaturi jenħtieġ li jipprovdu 
taħriġ diġitali u tagħmir diġitali lill-
impjegati, b'attenzjoni speċjali għall-
ħtiġijiet speċifiċi tal-persuni b'diżabilità.

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-ħajja demokratika u s-servizzi 
pubbliċi se jiddependu wkoll b'mod 

(9) Il-ħajja demokratika u s-servizzi 
pubbliċi, inklużi l-istituzzjonijiet kulturali, 



RR\1256602MT.docx 157/174 PE719.734

MT

kruċjali fuq it-teknoloġiji diġitali u, 
għalhekk, għandhom ikunu kompletament 
aċċessibbli għal kulħadd, bħala ambjent 
diġitali mill-aqwa li jipprovdi servizzi u 
għodod faċli biex jintużaw, effiċjenti u 
personalizzati bi standards għoljin ta' 
sigurtà u privatezza.

se jiddependu wkoll b'mod kruċjali fuq it-
teknoloġiji diġitali u, għalhekk, jenħtieġ li 
jkunu kompletament aċċessibbli għal 
kulħadd, bħala ambjent diġitali mill-aqwa 
li jipprovdi servizzi u għodod ta' tagħlim 
affordabbli, aċċessibbli, effiċjenti u 
personalizzati b'sigurtà għolja, u abbażi 
ta' standards ta' privatezza mid-disinn. Il-
programm ta' politika jenħtieġ li joħloq 
ambjent diġitali ċċentrat fuq il-bniedem li 
jkun aċċessibbli għal kulħadd u 
jippermetti liċ-ċittadini, lill-konsumaturi u 
lis-sidien kollha ta' negozji żgħar isiru 
atturi attivi, kreattivi u kritiċi b'għarfien, 
ħiliet u fehim suffiċjenti biex jieħdu 
deċiżjonijiet infurmati dwar l-użu u l-
opportunitajiet tat-teknoloġiji diġitali.

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Jenħtieġ li dan il-mekkaniżmu 
jinkludi sistema ta' monitoraġġ imtejba 
biex jiġu identifikati l-lakuni fil-
kapaċitajiet diġitali strateġiċi tal-Unjoni. 
Jenħtieġ li dan jinkludi wkoll mekkaniżmu 
ta' rapportar, fost l-oħrajn, dwar il-progress 
lejn il-viżjoni għall-2030 u l-miri diġitali 
korrispondenti, kif ukoll dwar l-istat aktar 
ġenerali tal-konformità mal-objettivi 
stabbiliti f'din id-Deċiżjoni. Jenħtieġ li dan 
jistabbilixxi qafas kooperattiv bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri biex jiġu 
identifikati soluzzjonijiet li jindirizzaw id-
dgħufijiet u jiġu proposti azzjonijiet 
immirati għal rimedji effettivi.

(12) Jenħtieġ li dan il-mekkaniżmu 
jinkludi sistema ta' monitoraġġ imtejba 
biex jiġu identifikati l-lakuni fil-
kapaċitajiet diġitali strateġiċi tal-Unjoni. 
Jenħtieġ li dan jinkludi wkoll mekkaniżmu 
ta' rapportar, fost l-oħrajn, dwar il-progress 
lejn il-viżjoni għall-2030 u l-miri diġitali 
korrispondenti, kif ukoll dwar l-istat aktar 
ġenerali tal-konformità mal-objettivi 
stabbiliti f'din id-Deċiżjoni. Jenħtieġ li dan 
jistabbilixxi qafas kooperattiv bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri biex jiġu 
identifikati soluzzjonijiet li jindirizzaw id-
dgħufijiet u jiġu proposti azzjonijiet 
immirati u li jistgħu jinkisbu għal rimedji 
effettivi.

Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) B'mod partikolari, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tirrapporta dwar il-progress 
lejn il-miri diġitali, filwaqt li tagħti dettalji 
dwar il-grad ta' progress tal-Unjoni b'rabta 
mat-trajettorji proġettati għal kull mira, il-
valutazzjoni tal-isforzi meħtieġa biex 
tintlaħaq kull mira, l-inklużjoni ta' lakuni 
fl-investiment fil-kapaċitajiet diġitali u s-
sensibilizzazzjoni dwar l-azzjonijiet 
meħtieġa biex tiżdied is-sovranità diġitali. 
Jenħtieġ li r-rapport jinkludi wkoll 
valutazzjoni tal-implimentazzjoni tal-
proposti regolatorji rilevanti, kif ukoll tal-
azzjonijiet imwettqa fil-livell tal-Unjoni u 
tal-Istati Membri.

(15) B'mod partikolari, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tirrapporta dwar il-progress 
lejn il-miri diġitali, filwaqt li tagħti dettalji 
dwar il-grad ta' progress tal-Unjoni b'rabta 
mat-trajettorji proġettati għal kull mira, il-
valutazzjoni tal-isforzi meħtieġa biex 
tintlaħaq kull mira, l-inklużjoni ta' lakuni 
fl-investiment fil-kapaċitajiet diġitali u s-
sensibilizzazzjoni dwar l-azzjonijiet 
meħtieġa biex jiżdiedu t-tħejjija u s-
sovranità diġitali. Jenħtieġ li r-rapport 
jinkludi wkoll valutazzjoni tal-
implimentazzjoni tal-proposti regolatorji 
rilevanti, kif ukoll tal-azzjonijiet imwettqa 
fil-livell tal-Unjoni u tal-Istati Membri.

Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Biex jiġi żgurat li l-kooperazzjoni 
bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri tkun 
effiċjenti u effettiva, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jippreżentaw lill-Kummissjoni 
pjanijiet direzzjonali strateġiċi nazzjonali 
tad-Deċennju Diġitali li jkopru l-perjodu 
sal-2030 ("pjanijiet direzzjonali strateġiċi 
nazzjonali tad-Deċennju Diġitali") li 
jipproponu, meta possibbli, trajettorji 
nazzjonali li jistgħu jitkejlu fil-livell 
nazzjonali, li jiddeskrivu l-istrumenti 
kollha adottati, ippjanati jew implimentati 
bil-ħsieb li jikkontribwixxu għall-ilħuq fil-
livell tal-Unjoni tal-objettivi ta' din id-
Deċiżjoni u tal-miri diġitali. Dawn il-
pjanijiet direzzjonali strateġiċi nazzjonali 
tad-Deċennju Diġitali jenħtieġ li jkunu 
għodda kruċjali għall-koordinazzjoni tal-
politiki tal-Istati Membri u għall-iżgurar 
tal-prevedibbiltà għas-suq. Jenħtieġ li l-
Istati Membri jqisu l-inizjattivi settorjali 

(20) Biex jiġi żgurat li l-kooperazzjoni 
bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri tkun 
effiċjenti u effettiva, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jippreżentaw lill-Kummissjoni 
pjanijiet direzzjonali strateġiċi nazzjonali 
tad-Deċennju Diġitali li jkopru l-perjodu 
sal-2030 ("pjanijiet direzzjonali strateġiċi 
nazzjonali tad-Deċennju Diġitali") li 
jipproponu, meta possibbli, trajettorji 
nazzjonali li jistgħu jitkejlu fil-livell 
nazzjonali, objettivi annwali u 
verifikabbli, li jiddeskrivu l-istrumenti 
kollha adottati, ippjanati jew implimentati 
bil-ħsieb li jikkontribwixxu għall-ilħuq fil-
livell tal-Unjoni tal-objettivi ta' din id-
Deċiżjoni u tal-miri diġitali, sabiex jiġi 
evitat li ma jintlaħqux l-objettivi tal-2030. 
Dawn il-pjanijiet direzzjonali strateġiċi 
nazzjonali tad-Deċennju Diġitali jenħtieġ li 
jkunu għodda kruċjali għall-koordinazzjoni 
tal-politiki tal-Istati Membri u għall-iżgurar 
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rilevanti, kemm fil-livell tal-Unjoni kif 
ukoll f'dak nazzjonali, u jiżguraw il-
konsistenza magħhom. Matul iċ-ċiklu 
annwali ta' kooperazzjoni, l-Istati Membri 
jistgħu jipproponu aġġustamenti għall-
pjanijiet direzzjonali strateġiċi nazzjonali 
tagħhom tad-Deċennju Diġitali biex iqisu l-
evoluzzjoni tat-tranżizzjoni diġitali fil-
livell tal-Unjoni u f'dak nazzjonali u biex 
jirrispondu, b'mod partikolari, għall-
politiki, il-miżuri u l-azzjonijiet 
rakkomandati mill-Kummissjoni.

tal-prevedibbiltà għas-suq. Jenħtieġ li l-
Istati Membri jqisu l-inizjattivi settorjali 
rilevanti, kemm fil-livell tal-Unjoni kif 
ukoll f'dak nazzjonali, u jiżguraw il-
konsistenza magħhom. Matul iċ-ċiklu 
annwali ta' kooperazzjoni, l-Istati Membri 
jistgħu jipproponu aġġustamenti għall-
pjanijiet direzzjonali strateġiċi nazzjonali 
tagħhom tad-Deċennju Diġitali biex iqisu l-
evoluzzjoni tat-tranżizzjoni diġitali fil-
livell tal-Unjoni u f'dak nazzjonali u biex 
jirrispondu, b'mod partikolari, għall-
politiki, il-miżuri u l-azzjonijiet 
rakkomandati mill-Kummissjoni.

Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Biex tiżgura t-trasparenza u l-
parteċipazzjoni pubblika, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tinvolvi ruħha mal-partijiet 
ikkonċernati interessati kollha. Għal dak l-
għan, il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tikkoopera mill-qrib mal-partijiet 
ikkonċernati, inkluż atturi privati u 
pubbliċi, bħal korpi regolati mil-liġijiet 
pubbliċi tas-settur edukattiv jew tas-saħħa, 
u tikkonsulta magħhom dwar miżuri biex 
titħaffef it-trasformazzjoni diġitali fil-livell 
tal-Unjoni. L-involviment tal-partijiet 
ikkonċernati jkun importanti fil-livell tal-
Istati Membri wkoll, b'mod partikolari 
meta jadottaw il-pjanijiet direzzjonali 
strateġiċi nazzjonali tagħhom tad-Deċennju 
Diġitali u l-aġġustamenti tagħhom.

(29) Biex tiżgura t-trasparenza u l-
parteċipazzjoni pubblika, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tinvolvi ruħha mal-partijiet 
ikkonċernati interessati kollha. Għal dak l-
għan, il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tikkoopera mill-qrib mal-partijiet 
ikkonċernati, inkluż atturi privati u 
pubbliċi, bħal korpi regolati mil-liġijiet 
pubbliċi tas-settur edukattiv jew tas-saħħa, 
u tikkonsulta magħhom dwar miżuri biex 
titħaffef it-trasformazzjoni diġitali tal-Istati 
Membri u tal-Unjoni sħiħa. L-involviment 
tal-partijiet ikkonċernati, inkluż mis-settur 
tal-edukazzjoni u tas-soċjetà ċivili, ikun 
importanti fil-livell tal-Istati Membri, 
kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll dak 
lokali wkoll, b'mod partikolari meta jħejju 
u jadottaw il-pjanijiet direzzjonali 
strateġiċi nazzjonali tagħhom tad-Deċennju 
Diġitali u l-aġġustamenti tagħhom.
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Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Proġetti Multinazzjonali li jinvolvu 
diversi Stati Membri jenħtieġ li jippermettu 
intervent fuq skala kbira f'oqsma ewlenin 
meħtieġa għall-ilħuq tal-miri diġitali, 
b'mod partikolari billi jinġabru flimkien ir-
riżorsi mill-Unjoni, mill-Istati Membri u, 
meta xieraq, minn sorsi privati. Jenħtieġ li 
dawn jiġu implimentati b'mod ikkoordinat, 
f'kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri. Għal dik 
ir-raġuni, il-Kummissjoni jenħtieġ li taqdi 
rwol ċentrali fl-aċċellerazzjoni tal-
iskjerament ta' Proġetti Multinazzjonali 
permezz tal-identifikazzjoni ta' Proġetti 
Multinazzjonali lesti għall-
implimentazzjoni fost il-kategoriji ta' 
proġetti inklużi b'mod indikattiv fl-Anness, 
meta tiġi biex tagħti pariri lill-Istati 
Membri dwar l-għażla tal-mekkaniżmu ta' 
implimentazzjoni, dwar l-għażla tas-sorsi 
ta' finanzjament u l-kombinazzjoni 
tagħhom, dwar kwistjonijiet strateġiċi oħra 
relatati mal-implimentazzjoni ta' dawk il-
proġetti, u dwar l-għażla ta' Konsorzju 
Ewropew għall-Infrastruttura Diġitali 
(EDIC) bħala mekkaniżmu ta' 
implimentazzjoni, meta xieraq.

(30) Proġetti Multinazzjonali li jinvolvu 
diversi Stati Membri jenħtieġ li jippermettu 
intervent fuq skala kbira f'oqsma ewlenin 
meħtieġa għall-ilħuq tal-miri diġitali, fejn 
jeżisti valur miżjud Ewropew ċar, b'mod 
partikolari billi jinġabru flimkien ir-riżorsi 
mill-Unjoni, mill-Istati Membri u, meta 
xieraq, minn sorsi privati. Jenħtieġ li dawn 
jiġu implimentati b'mod ikkoordinat, 
f'kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri. Għal dik 
ir-raġuni, il-Kummissjoni jenħtieġ li taqdi 
rwol ċentrali fl-aċċellerazzjoni tal-
iskjerament ta' Proġetti Multinazzjonali 
permezz tal-identifikazzjoni ta' Proġetti 
Multinazzjonali lesti għall-
implimentazzjoni fost il-kategoriji ta' 
proġetti inklużi b'mod indikattiv fl-Anness, 
meta tiġi biex tagħti pariri lill-Istati 
Membri dwar l-għażla tal-mekkaniżmu ta' 
implimentazzjoni, dwar l-għażla tas-sorsi 
ta' finanzjament u l-kombinazzjoni 
tagħhom, dwar kwistjonijiet strateġiċi oħra 
relatati mal-implimentazzjoni ta' dawk il-
proġetti, u dwar l-għażla ta' Konsorzju 
Ewropew għall-Infrastruttura Diġitali 
(EDIC) bħala mekkaniżmu ta' 
implimentazzjoni, meta xieraq.

Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tiġi strutturata u stimulata l-
kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-
Unjoni u l-Istati Membri;

(b) tiġi strutturata u stimulata l-
kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-
Unjoni u l-Istati Membri, għall-għanijiet li 
jiġu identifikati soluzzjonijiet, jiġu 
indirizzati d-dgħufijiet u jiġu proposti 
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azzjonijiet immirati għal rimedji effettivi, 
kif ukoll li jiġu proposti indikaturi ġodda;

Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiġu żgurati l-konsistenza, il-
komparabbiltà u l-kompletezza tal-
monitoraġġ u tar-rapportar mill-Unjoni.

(c) jiġu żgurati l-konsistenza, il-
komparabbiltà u l-kompletezza tal-
monitoraġġ, tal-valutazzjoni 
standardizzata u tar-rapportar mill-Istati 
Membri u mill-Unjoni b'mod trasparenti u 
li jinftiehem faċilment.

Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jippromwovu ambjent diġitali li 
jiffoka fuq il-bniedem, inklużiv, sigur u 
miftuħ, fejn it-teknoloġiji u s-servizzi 
diġitali jirrispettaw u jtejbu l-prinċipji u l-
valuri tal-Unjoni;

(a) jippromwovu ambjent diġitali li 
jiffoka fuq il-bniedem, inklużiv, sigur u 
miftuħ, fejn it-teknoloġiji u s-servizzi 
diġitali jirrispettaw u jtejbu l-prinċipji, id-
drittijiet u l-valuri tal-Unjoni b'mod mhux 
diskriminatorju;

Emenda 17

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) isaħħu r-reżiljenza kollettiva tal-
Istati Membri u jnaqqsu d-distakk diġitali, 
b'mod partikolari billi jippromwovu ħiliet 
diġitali bażiċi u speċjalizzati għal kulħadd 
u jrawmu l-iżvilupp ta' sistemi ta' 
edukazzjoni u taħriġ diġitali bi prestazzjoni 
għolja;

(b) isaħħu r-reżiljenza kollettiva tal-
Istati Membri u jnaqqsu d-distakk diġitali, 
b'mod partikolari billi jippromwovu ħiliet 
diġitali bażiċi u jħeġġu ħiliet diġitali 
avvanzati għal kulħadd, u jrawmu l-
iżvilupp ta' sistemi ta' edukazzjoni u taħriġ 
diġitali bi prestazzjoni għolja, inklużivi u 
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ta' kwalità, inkluż permezz ta' approċċ ta' 
tagħlim tul il-ħajja u f'konformità mal-
inizjattiva Żona Ewropea tal-Edukazzjoni;

Emenda 18

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) joħolqu kapaċità finanzjarja, 
teknika u umana suffiċjenti fiċ-ċentri tal-
edukazzjoni u t-taħriġ u t-tagħlim sabiex 
jintlaħqu l-miri tal-ħiliet diġitali u 
jinkiseb bilanċ bejn il-ġeneri fl-għadd ta' 
studenti tal-ICT u fl-għadd ta' speċjalisti 
tal-ICT;

Emenda 19

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiżguraw is-sovranità diġitali, b'mod 
partikolari permezz ta' infrastruttura 
diġitali sigura u aċċessibbli li kapaċi 
tipproċessa volumi kbar ta' data li 
tippermetti żviluppi teknoloġiċi oħrajn, 
filwaqt li jappoġġaw il-kompetittività tal-
industrija tal-Unjoni;

(c) jiżguraw is-sovranità diġitali b'mod 
partikolari permezz ta' infrastruttura 
diġitali li tkun sigura, ta' kwalità għolja u 
aċċessibbli, inkluż f'żoni remoti, u li tkun 
ibbażata fuq valuri fundamentali u li tkun 
kapaċi tipproċessa volumi kbar ta' data li 
tippermetti żviluppi teknoloġiċi oħrajn u 
innovazzjoni fis-sistemi edukattivi u fir-
riċerka, filwaqt li jappoġġaw il-
kompetittività tal-industrija u tal-
ekonomija tal-Unjoni, f'konformità mar-
Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill1a;

__________________
1a Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-
persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar 
tad-data personali u dwar il-moviment 
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liberu ta' tali data, u li jħassar id-
Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali 
dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 
4.5.2016, p. 1).

Emenda 20

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jippromwovu l-iskjerament u l-użu 
ta' kapaċitajiet diġitali li jagħtu aċċess 
għat-teknoloġiji u d-data diġitali fuq 
termini faċli u ġusti biex jinkiseb livell 
għoli ta' intensità u innovazzjoni diġitali fl-
intrapriżi tal-Unjoni, b'mod partikolari 
dawk żgħar u medji;

(d) jippromwovu l-iskjerament u l-użu 
ta' kapaċitajiet diġitali li jagħtu aċċess 
għat-teknoloġiji u d-data diġitali fuq 
termini faċli u ġusti biex jinkiseb livell 
għoli ta' intensità u innovazzjoni diġitali fl-
intrapriżi tal-Unjoni, b'mod partikolari 
dawk ta' daqs mikro, żgħir u medju;

Emenda 21

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jiżguraw li l-ħajja demokratika, is-
servizzi pubbliċi u s-servizzi tas-saħħa u 
tal-kura jkunu aċċessibbli online għal 
kulħadd, b'mod partikolari għal gruppi 
żvantaġġati, inklużi persuni b'diżabbiltà, 
filwaqt li joffru servizzi u għodod 
inklużivi, effiċjenti u personalizzati bi 
standards għoljin ta' sigurtà u privatezza;

(e) jiżguraw li l-ħajja demokratika, is-
servizzi pubbliċi u essenzjali, inklużi s-
servizzi tas-saħħa u tal-kura, ikunu 
faċilment aċċessibbli online b'mod mhux 
diskriminatorju għal kulħadd, b'mod 
partikolari għal gruppi żvantaġġati, inklużi 
persuni b'diżabbiltà, filwaqt li joffru 
servizzi u għodod interoperabbli inklużivi, 
effiċjenti u personalizzati bi standards 
għoljin ta' sigurtà u privatezza u billi 
jippromwovu l-użu ta' Software Liberu u 
b'Sors Miftuħ;

Emenda 22

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) jiffaċilitaw il-kollaborazzjoni fost 
il-fornituri tal-edukazzjoni formali, mhux 
formali u informali u l-partijiet 
ikkonċernati fl-għoti tal-edukazzjoni 
diġitali, biex jitrawwem approċċ ta' 
tagħlim tul il-ħajja għall-iżvilupp tal-ħiliet 
diġitali u l-litteriżmu diġitali u biex jiġi 
ffaċilitat il-varar ta' proġetti 
multinazzjonali.

Emenda 23

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) "ħila diġitali bażika" tfisser 
kapaċità bażika li jintużaw apparati 
diġitali u applikazzjonijiet online, 
pereżempju bil-għan li jiġu aċċessati, 
iffiltrati u ġestiti l-informazzjoni u d-data 
personali, jinħoloq u jitqassam il-
kontenut, jitwettqu komunikazzjoni u 
kollaborazzjoni kif ukoll jiġu identifikati u 
evalwati b'mod kritiku t-teknoloġiji tal-
intelliġenza artifiċjali;

Emenda 24

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) "ħila diġitali avvanzata" tfisser 
kapaċità speċjalizzata li jintużaw 
teknoloġiji diġitali, bħal ħiliet fit-tfassil, l-
iżvilupp, il-ġestjoni u l-introduzzjoni ta' 
teknoloġiji.
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Emenda 25

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) mill-inqas 80 % ta' dawk li 
għandhom bejn is-16 u l-74 sena jkollhom 
mill-inqas ħiliet diġitali bażiċi;

(a) sal-2025 mill-inqas 70 %, u sal-
2030 mill-inqas 80 % ta' dawk li 
għandhom bejn is-16 u l-74 sena jkollhom 
mill-inqas ħiliet diġitali bażiċi bi progress 
sinifikanti li jrid jintlaħaq minn kull Stat 
Membru;

Emenda 26

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4– paragrafu 1 – punt 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) sal-2025 mill-inqas 80 %, u sal-
2030 mill-inqas 90 % tal-għalliema u l-
ħarrieġa, inkluż il-persunal tat-tagħlim 
fit-taħriġ vokazzjonali, ikunu mħarrġa 
b'mod adegwat biex jużaw it-teknoloġija 
b'mod effettiv fit-tagħlim tagħhom u biex 
jgħallmu t-teknoloġiji diġitali;

Emenda 27

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiġu impjegati mill-inqas 20 miljun 
speċjalista fis-settur tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT), 
b'konverġenza bejn in-nisa u l-irġiel;

(b) jiġu impjegati mill-inqas 20 miljun 
speċjalista fis-settur tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT), 
b'konverġenza bejn in-nisa u l-irġiel, li 
jindirizzaw id-differenza sinifikanti bejn 
il-ġeneri fil-ħiliet diġitali;

Emenda 28
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) mill-inqas 5 % tan-nisa fl-
edukazzjoni għolja f'kull Stat Membru 
jkunu rreġistrati fi programmi tal-ICT jew 
f'korsijiet interdixxiplinari b'komponent 
tal-ICT;

Emenda 29

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4– paragrafu 1 – punt 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Il-konnettività tal-internet tal-
gigabits u t-tagħmir diġitali meħtieġ huma 
żgurati fl-istituzzjonijiet edukattivi kollha, 
b'attenzjoni speċjali għall-iskejjel f'żoni 
rurali;

Emenda 30

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) aktar minn 90 % tal-Intrapriżi 
Żgħar u Medji ("SMEs") tal-Unjoni jilħqu 
mill-inqas livell bażiku ta' intensità diġitali;

(b) aktar minn 90 % tal-Intrapriżi 
Mikro, Żgħar u Medji ("SMEs") tal-Unjoni 
f'kull Stat Membru jilħqu mill-inqas livell 
bażiku ta' intensità diġitali;

Emenda 31

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 100 % forniment aċċessibbli online 
ta' servizzi pubbliċi ewlenin għaċ-ċittadini 

(a) 100 % forniment aċċessibbli online 
ta' servizzi pubbliċi u privati ewlenin għaċ-
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u n-negozji tal-Unjoni; ċittadini u n-negozji tal-Unjoni;

Emenda 32

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-interazzjonijiet bejn il-politiki, il-
miżuri u l-azzjonijiet eżistenti u ppjanati u 
l-konsistenza tagħhom.

(d) l-interazzjonijiet bejn il-politiki, il-
miżuri u l-azzjonijiet eżistenti u ppjanati u 
l-konsistenza tagħhom, inkluża s-
sitwazzjoni attwali tal-Proġetti 
Multinazzjonali fis-settur diġitali.

Emenda 33

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jikkooperaw mill-qrib biex 
jidentifikaw modi kif jindirizzaw in-
nuqqasijiet f'oqsma fejn il-progress ma 
kienx biżżejjed biex jintlaħqu waħda jew 
aktar mill-miri diġitali stabbiliti fl-
Artikolu 4 jew meta jkunu ġew identifikati 
lakuni u nuqqasijiet sinifikanti abbażi tar-
riżultati tar-rapport dwar "L-Istat tad-
Deċennju Diġitali". Din l-analiżi għandha 
tqis, b'mod partikolari, il-kapaċitajiet 
differenti tal-Istati Membri biex 
jikkontribwixxu għal uħud mill-miri 
diġitali u r-riskju li d-dewmien fuq uħud 
minn dawn il-miri jista' jkollu effett 
detrimentali fuq l-ilħuq ta' miri diġitali 
oħrajn.

(1) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jikkooperaw mill-qrib biex 
jidentifikaw modi kif jindirizzaw in-
nuqqasijiet f'oqsma fejn il-progress ma 
kienx biżżejjed biex jintlaħqu waħda jew 
aktar mill-miri diġitali stabbiliti fl-
Artikolu 4 jew meta jkunu ġew identifikati 
lakuni u nuqqasijiet sinifikanti abbażi tar-
riżultati tar-rapport dwar "L-Istat tad-
Deċennju Diġitali". Din l-analiżi għandha 
tqis, b'mod partikolari, il-kapaċitajiet 
ekonomiċi, loġistiċi u oħrajn differenti tal-
Istati Membri u l-punti ta' tluq tagħhom 
biex jikkontribwixxu għal uħud mill-miri 
diġitali kif ukoll ir-riskju li d-dewmien fuq 
uħud minn dawn il-miri jista' jkollu effett 
detrimentali fuq l-ilħuq ta' miri diġitali 
oħrajn.

Emenda 34

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 4



PE719.734 168/174 RR\1256602MT.docx

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Barra minn hekk, meta l-
Kummissjoni tikkonkludi li l-miżuri 
nazzjonali mhumiex biżżejjed u jpoġġu 
f'riskju l-ilħuq fil-ħin tal-objettivi u tal-miri 
diġitali stabbiliti f'din id-Deċiżjoni, din 
tista' tipproponi miżuri, kif xieraq, u 
teżerċita s-setgħat tagħha skont it-Trattati 
biex tiżgura l-ilħuq kollettiv ta' dawk l-
objettivi u l-miri.

(4) Barra minn hekk, meta l-
Kummissjoni tikkonkludi li l-miżuri 
nazzjonali mhumiex biżżejjed u jpoġġu 
f'riskju l-ilħuq fil-ħin tal-objettivi u tal-miri 
diġitali stabbiliti f'din id-Deċiżjoni, din 
tista' tipproponi miżuri mfassla apposta, 
kif xieraq, u teżerċita s-setgħat tagħha 
skont it-Trattati biex tiżgura l-ilħuq 
kollettiv ta' dawk l-objettivi u l-miri. Il-
Kummissjoni tista' tipproponi wkoll 
Proġetti Multinazzjonali sabiex tilħaq il-
miri u l-objettivi li huma f'riskju li ma 
jintlaħqux fil-ħin, jew jekk xi miżuri 
jibbenefikaw minn approċċ ikkoordinat.

Emenda 35

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-Kummissjoni għandha 
tikkoopera mill-qrib mal-partijiet 
ikkonċernati privati u pubbliċi, inkluż is-
sħab soċjali, biex tiġbor l-informazzjoni u 
tiżviluppa l-politiki, il-miżuri u l-
azzjonijiet rakkomandati għall-finijiet tal-
implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni.

(1) Il-Kummissjoni għandha 
tikkoopera mill-qrib mal-partijiet 
ikkonċernati privati u pubbliċi, inklużi l-
organizzazzjonijiet tal-kummerċ, l-
assoċjazzjonijiet professjonali, is-sħab 
soċjali u s-soċjetà ċivili, biex tiġbor l-
informazzjoni u tiżviluppa l-politiki, il-
miżuri u l-azzjonijiet rakkomandati għall-
finijiet tal-implimentazzjoni ta' din id-
Deċiżjoni.

Emenda 36

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Istati Membri għandhom 
jikkooperaw mal-partijiet ikkonċernati 
privati u pubbliċi, inkluż is-sħab soċjali, 
f'konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali, 

(2) L-Istati Membri għandhom 
jikkooperaw mal-partijiet ikkonċernati 
privati u pubbliċi, inklużi l-
organizzazzjonijiet tal-kummerċ, l-
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meta jadottaw il-pjanijiet direzzjonali 
strateġiċi nazzjonali tagħhom tad-Deċennju 
Diġitali u l-aġġustamenti tagħhom.

assoċjazzjonijiet professjonali, is-sħab 
soċjali u s-soċjetà ċivili, f'konformità mal-
leġiżlazzjoni nazzjonali, meta jadottaw il-
pjanijiet direzzjonali strateġiċi nazzjonali 
tagħhom tad-Deċennju Diġitali u l-
aġġustamenti tagħhom.

Emenda 37

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-tisħiħ tal-eċċellenza teknoloġika 
u tal-kompetittività industrijali tal-Unjoni 
f'teknoloġiji kritiċi u fi prodotti, servizzi u 
infrastrutturi diġitali li huma essenzjali 
għall-irkupru ekonomiku u għall-
prosperità, kif ukoll għas-sigurtà u s-
sikurezza taċ-ċittadini;

(b) it-tisħiħ tal-eċċellenza teknoloġika 
u tal-kompetittività industrijali tal-Unjoni 
f'teknoloġiji kritiċi u fi prodotti, servizzi u 
infrastrutturi diġitali li huma essenzjali 
għall-irkupru ekonomiku, għat-tkabbir u 
għall-prosperità, kif ukoll għall-
parteċipazzjoni demokratika, is-sigurtà u 
s-sikurezza taċ-ċittadini;

Emenda 38

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) l-iżgurar tal-konverġenza tal-
infrastruttura diġitali;

Emenda 39

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 13 – paragrafu 4 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) il-Kummissjoni Ewropea;

Emenda 40
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 13 – paragrafu 4 – punt gb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gb) il-Konsorzji għal Infrastruttura 
Ewropea ta' Riċerka taħt il-
koordinazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea.

Emenda 41

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 23a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 23a
Sinerġiji u komplementarjetajiet ma' 

programmi u politiki oħra tal-Unjoni fil-
qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ u r-

riċerka.
Fil-livell tal-Unjoni, il-Programm ta' 
Politika tal-2030 "Il-Perkors għad-
Deċennju Diġitali" għandu jkollu 
approċċ trasversali bil-għan li jinħolqu 
sinerġiji bejn id-diversi programmi u 
inizjattivi tal-Unjoni ta' rilevanza għall-
objettivi u l-miri li jikkonċernaw il-ħiliet 
diġitali, filwaqt li jitqiesu r-riżorsi 
baġitarji disponibbli limitati fil-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 u l-
azzjonijiet eżistenti u ġodda.
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