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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar strateġija Ewropea għad-data
(2020/xxxx(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 173 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE), li jikkonċerna l-kompetittività tal-industrija tal-UE u jirreferi, fost l-oħrajn, 
għal azzjonijiet immirati lejn it-trawwim ta' sfruttament aħjar tal-potenzjal industrijali 
tal-innovazzjoni u l-iżvilupp teknoloġiku,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 114 tat-TFUE,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2 u 16 tat-TFUE,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Frar 2020 bit-titolu 
"Strateġija Ewropea għad-Data" (COM(2020)0066) u r-rapport finali mill-Grupp ta' 
Esperti ta' Livell Għoli dwar il-Kondiviżjoni tad-Data bejn Negozji u l-Gvern bit-titolu 
"Towards a European strategy on business-to-government data sharing for the public 
interest" (Lejn strateġija Ewropea dwar il-kondiviżjoni tad-data bejn in-negozji u l-
gvern għall-interess pubbliku), 

– wara li kkunsidra l-valutazzjoni tal-impatt tal-bidu tal-Kummissjoni tat-2 ta' Lulju 2020 
bit-titolu "Legislative framework of the governance of common European data spaces" 
(Il-qafas leġiżlattiv tal-governanza tal-ispazji komuni Ewropej tad-data),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' April 2020 bit-titolu 
"Gwida dwar l-Apps li jgħinu fil-ġlieda kontra l-pandemija tal-COVID-19 fir-rigward 
tal-protezzjoni tad-data"1,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/518 tat-
8 ta' April 2020 dwar sett tal-għodod komuni tal-Unjoni għall-użu tat-teknoloġija u tad-
data biex niġġieldu u noħorġu mill-kriżi tal-COVID-19, b'mod partikolari dwar l-
applikazzjonijiet mobbli u l-użu ta' data anonimizzata dwar il-mobbiltà2.

– wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2019/1024 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta' Ġunju 2019 dwar id-data miftuħa u l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur 
pubbliku3.

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tas-6 ta' Ġunju 2018 li tistabbilixxi l-
programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027 (COM(2018)0434),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta' April 2018 bit-titolu 

1 ĠU C 124I, 17.4.2020, p. 1.
2 ĠU L 114, 14.4.2020, p. 7.
3 ĠU L 172, 26.6.2019, p. 56.
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"Għal spazju tad-data komuni Ewropew" (COM(2018)0232) u d-dokument ta' ħidma 
tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjaha (SWD(2017)0125),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/790 tal-
25 ta' April 2018 dwar l-aċċess għall-informazzjoni xjentifika u l-konservazzjoni 
tagħha4,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Mejju 2017 bit-titolu "L-
analiżi ta' nofs it-terminu tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija dwar is-Suq Uniku 
Diġitali: Suq Uniku Diġitali Konness għal kulħadd" (COM(2017)0228) u d-Dokument 
ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjaha (SWD(2017)0155),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Jannar 2017 bit-titolu "Il-
Bini ta' Ekonomija Ewropea tad-Data" (COM(2017)0009) u d-Dokument ta' Ħidma tal-
Persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjaha (SWD(2017)0002),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Settembru 2016 bit-titolu 
"Konnettività għal Suq Uniku Diġitali Kompetittiv – Lejn Soċjetà Ewropea tal-
Gigabits" (COM(2016)0587) u d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni li 
jakkumpanjaha (SWD(2016)0300),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' April 2016 bit-titolu "Id-
Diġitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropea: Ingawdu l-benefiċċji kollha ta' Suq Uniku 
Diġitali" (COM(2016)0180) u d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni li 
jakkumpanjaha (SWD(2016)0110),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' April 2016 bit-titolu 
"Inizjattiva Cloud Ewropea - Il-bini ta' data kompetittiva u ekonomija tal-għarfien fl-
Ewropa" (COM(2016)0178) u d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni li 
jakkumpanjaha (SWD(2016)0106) u (SWD(2016)0107),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Mejju 2015 bit-titolu 
"Strateġija għal Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa" (COM(2015)0192) u d-Dokument ta' 
Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjaha (SWD(2015)0100),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Lulju 2014 bit-titolu "Lejn 
ekonomija ta' suċċess immexxija mid-data" (COM(2014)0442) u d-Dokument ta' Ħidma 
tal-Persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjaha (SWD(2014)0214),

– wara li kkunsidra l-Pjan Direzzjonali Ewropew Konġunt għat-tneħħija tal-miżuri ta' 
konteniment tal-COVID-19 tal-15 ta' April 2020,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tad-9 ta' Ġunju 2020 dwar it-Tiswir tal-
Futur Diġitali tal-Ewropa5,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tas-7 ta' Ġunju 2019 dwar il-Futur ta' 
Ewropa b'diġitalizzazzjoni għolja wara l-2020: Tingħata spinta lill-kompetittività 

4 ĠU L 134, 31.5.2018, p. 12.
5 ĠU C 202 I, 16.6.2020, p. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:52015DC0192
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diġitali u ekonomika mal-Unjoni kollha u lill-koeżjoni diġitali,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' April 2020 dwar azzjoni koordinata tal-
UE biex tikkumbatti l-pandemija tal-COVID-19 u l-konsegwenzi tagħha6,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Frar 2019 dwar politika industrijali 
Ewropea komprensiva dwar l-intelliġenza artifiċjali u r-robotika7,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-1 ta' Ġunju 2017 dwar id-diġitalizzazzjoni tal-
industrija Ewropea8,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Marzu 2016 bit-titolu "Lejn ekonomija 
ta' suċċess immexxija mid-data"9,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Il-Bini ta' Ekonomija Ewropea tad-Data" 
(TEN/630-EESC-2017),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A9-
0000/2020),

A. billi d-diġitalizzazzjoni ttrasformat l-ekonomija, is-soċjetà u l-ħajja ta' kuljum taċ-
ċittadini, u billi d-data, li tiġi dduplikata kull 18-il xahar, tinsab fil-qalba ta' din it-
trasformazzjoni;

B. billi d-data hija riżorsa essenzjali għat-tkabbir ekonomiku, il-ħolqien tal-impjiegi u l-
progress soċjetali u hija faċilitatur ewlieni tat-tranżizzjoni lejn soċjetajiet ekoloġiċi u 
newtrali għall-klima;

C. billi l-Unjoni trid tieħu azzjoni urġenti biex taħsad il-benefiċċji tad-data billi tibni 
soċjetà tad-data li tkun etikament sostenibbli, iċċentrata fuq il-bniedem, affidabbli u 
sigura u li tirrispetta d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija;

D. billi l-użi kollha tad-data personali għandhom ikunu konsistenti mar-Regolament 
Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u d-Direttiva dwar il-Privatezza Elettronika;

E. billi l-Unjoni għandha tkun attur globali attiv fl-istabbiliment ta' regoli bbażati fuq il-
valuri tagħha;

Aspetti Ġenerali

1. Jilqa' l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Strateġija Ewropea għad-data"; 
jemmen li dan huwa prerekwiżit għall-vijabbiltà tal-industriji Ewropej u l-IA li qed tiġi 
żviluppata, u pass vitali lejn soċjetà tad-data demokratika, li se toħloq servizzi, tkabbir u 

6 Testi adottati, P9_TA(2020)0054.
7 Testi adottati, P8_TA(2019)0081.
8 ĠU C 307, 30.8.2018, p. 163.
9 ĠU C 50, 9.2.2018, p. 50.
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impjiegi aħjar;

2. Jinnota li l-kriżi tal-COVID-19 tenfasizza r-rwol tad-data f'ħin reali;

Valuri u prinċipji

3. Jemmen li l-għan tal-Unjoni jrid ikun soċjetà mmexxija mill-UE, iċċentrata fuq il-
bniedem u mmexxija mid-data mibnija fuq il-fiduċja u l-valuri tal-privatezza, it-
trasparenza u d-drittijiet fundamentali;

4. Jinnota li soċjetà tad-data mibnija tajjeb tibbenefika lil kulħadd, tagħti s-setgħa lill-
ħaddiema minflok ma tbaxxilhom il-livell tal-kundizzjonijiet tax-xogħol, u ma twassalx 
għal inugwaljanza jew diskrepanzi diġitali;

5. Jenfasizza li l-volum, l-iżvilupp, il-ħżin u l-ipproċessar dejjem akbar ta' data industrijali 
u pubblika fl-Unjoni huma sors ta' tkabbir u innovazzjoni li għandhom jiġu sfruttati; 
jemmen li dan it-tkabbir jista' jissaħħaħ permezz ta' kundizzjonijiet ekwi u ekonomija 
tas-suq b'saħħitha u ġusta u kkaratterizzata minn diversi atturi;

6. Jenfasizza li l-istrateġija tad-data tal-Unjoni trid tappoġġja s-sostenibbiltà, il-Patt 
Ekoloġiku u l-miri klimatiċi tal-Unjoni;

Governanza u spazji tad-data 

7. Jappoġġja l-ħolqien ta' qafas ta' governanza tad-data għal spazji komuni Ewropej tad-
data, li jkopri l-interoperabbiltà, il-kondiviżjoni, l-aċċess u l-portabbiltà tad-data, biex 
jittejbu l-fluss u l-użu mill-ġdid ta' data industrijali u pubblika;

8. Jinsisti li l-mudell ta' governanza tad-data għandu jinbena fuq ambjent operattiv tad-data 
deċentralizzat;

9. Jappella għall-ħolqien ta' korp immexxi mill-Kummissjoni li jistabbilixxi linji gwida 
komuni għall-Unjoni kollha dwar il-governanza tad-data; jitlob li ċ-ċittadini, is-soċjetà 
ċivili u n-negozji jkunu rappreżentati b'mod adegwat fil-governanza tal-ispazji tad-data;

10. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tibni spazji tad-data settorjali interoperabbli li jsegwu linji 
gwida komuni biex tevita l-ħolqien ta' kompartimentazzjoni u l-prevenzjoni ta' 
innovazzjonijiet transsettorjali;

11. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tuża l-ispazji tad-data biex ittejjeb il-fiduċja, toħloq standards 
komuni u tibni interfaċċi għall-ipprogrammar tal-applikazzjonijiet (APIs) iffurmati 
tajjeb, u tikkunsidra l-użu ta' ambjenti ta' esperimentazzjoni miftiehma minn qabel 
għall-ittestjar tal-innovazzjonijiet;

12. Jinnota l-ħtieġa li l-atturi tas-settur privat u dak pubbliku jiġu megħjuna jidentifikaw id-
data li jippossjedu u jikkatalogaw u jżidu l-faċilità tar-rintraċċabbiltà tad-data biex 
ifornu l-ispazji tad-data; jistieden lill-Kummissjoni tiffinanzja inizjattivi li jtejbu r-
rintraċċabbiltà tal-metadata fl-ispazji tad-data;

13. Jilqa' l-pjanijiet tal-Kummissjoni għat-tikkettar/iċ-ċertifikazzjoni tal-intermedjarji għall-
ħolqien ta' ekosistemi u swieq tad-data interoperabbli;

14. Ifakkar li d-data personali u dik industrijali mhux dejjem ikunu separabbli; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tiddefinixxi l-gwida u l-prattiki rigward l-użu ta' settijiet ta' data mħallta 
f'ambjenti industrijali filwaqt li tiggarantixxi regoli ta' privatezza għad-data personali; 
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jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra l-ħolqien ta' spazju orizzontali u trażversali għad-
data personali flimkien ma' spazji oħra tad-data biex tindirizza l-isfida ta' settijiet ta' 
data mħallta u tagħti s-setgħa liċ-ċittadini permezz ta', pereżempju, intermedjarji 
affidabbli bħal operaturi tal-MyData, li jaħżnu d-data bil-kunsens tas-sidien;

L-att dwar id-data, l-aċċess u l-interoperabbiltà

15. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippreżenta att dwar id-data biex tħeġġeġ u tippermetti fluss 
dejjem akbar ta' data B2B, B2G, G2B u G2G fis-setturi kollha;

16. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiffaċilita l-iskemi ta' kondiviżjoni tad-data volontarji;

17. Jinnota li hemm ċirkostanzi speċifiċi, bħal żbilanċi sistematiċi fil-ktajjen tal-valur tad-
data B2B, fejn l-aċċess għad-data għandu jkun obbligatorju eż. permezz ta' APIs 
iffurmati tajjeb; 

18. Jistieden lill-Kummissjoni teżamina d-drittijiet tal-atturi li jaċċessaw id-data li huma 
kkontribwew għall-produzzjoni tagħha;

19. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jkunu eżemplari u jipprovdu servizzi 
f'ħin reali u politika bbażata fuq data f'ħin reali;

20. Jappella għal aktar użi sekondarji u aħjar ta' data personali anonimizzata, speċjalment fl-
iskambji G2B/G2G, biex tingħata spinta lill-innovazzjoni, ir-riċerka u s-servizzi;

21. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu evitati lock-ins teknoloġiċi jew marbuta mal-fornituri tas-
servizzi għal data miġbura pubblikament; jitlob li l-proċessi ta' akkwist pubbliku u l-
programmi ta' finanzjament jinkludu rekwiżiti ta' aċċess għad-data u ta' interoperabbiltà;

22. Ifakkar lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jirrispettaw l-objettivi tad-Direttiva 
dwar id-Data Miftuħa meta jinnegozjaw l-att ta' implimentazzjoni dwar settijiet ta' data 
ta' valur għoli; jitlob li dawn is-settijiet ta' data jinkludu, fost l-oħrajn, lista ta' reġistri 
tal-kumpaniji u tan-negozji;

Infrastruttura

23. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, sabiex isaħħu s-sovranità teknoloġika 
tal-Unjoni, biex jaħdmu fuq teknoloġiji li jiffaċilitaw il-kondiviżjoni u l-analitika tad-
data, u jinvestu fil-bini tal-kapaċità u proġetti b'impatt għoli biex jippromwovu r-
riċerka, l-innovazzjoni u l-użu tat-teknoloġiji diġitali;

24. Ifakkar li s-suċċess tal-istrateġiji tad-data u tal-IA tal-Unjoni jiddependi fuq l-
ekosistema usa' tal-ICT, l-eliminazzjoni tad-distakk diġitali, l-iżvilupp tal-IoT, il-fibra, 
il-5G, is-6G, il-quantum, l-edge computing, il-blockchain u l-computing ta' prestazzjoni 
għolja;

25. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi swieq kompetittivi biex tappoġġja l-iżvilupp ta' 
offerti Ewropej fis-settur tal-cloud, eż. Gaia-X;

26. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa "ġabra tar-regoli tal-cloud" li, fost l-oħrajn, se 
tobbliga lill-fornituri tas-servizzi jiżvelaw fejn tinħażen id-data u jiżguraw li l-utenti 
jkollhom sovranità fuq id-data tagħhom;

27. Jenfasizza l-importanza tal-fiduċja u ċ-ċibersigurtà għal ekonomija tad-data stabbli; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippreżenta soluzzjonijiet adattati għall-parteċipanti tas-suq ta' 



PE657.163v03-00 8/15 PR\1212999MT.docx

MT

kull daqs;

Riċerka, ħiliet u kompetenzi

28. Jirrikonoxxi l-potenzjal tal-aċċess għad-data biex tiġi aċċellerata r-riċerka xjentifika; 
jilqa' l-ħidma tal-Kummissjoni biex tippermetti l-kondiviżjoni tad-data għar-riċerka;

29. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi l-inġinerija tas-software, l-attrazzjoni tat-talent 
fl-ICT, l-impjieg tan-nisa fit-teknoloġija u l-litteriżmu tad-data għal kulħadd;

30. Jappella għall-finanzjament pubbliku u privat għall-SMEs biex jikkapitalizzaw bis-sħiħ 
fuq il-potenzjal tal-ekonomija tad-data;

31. Jistieden lis-sħab soċjali jesploraw il-potenzjal tad-diġitalizzazzjoni, id-data u l-IA biex 
iżidu l-produttività, itejbu l-benesseri tal-forza tax-xogħol u jinvestu fit-titjib tal-ħiliet;

Regoli globali

32. Jemmen li r-regoli globali li jirregolaw l-użu tad-data mhumiex adegwati; jistieden lill-
Kummissjoni taħdem ma' pajjiżi terzi tal-istess fehma biex jaqblu dwar standards 
internazzjonali ġodda li jirregolaw l-użu ta' teknoloġiji ġodda, bħall-IA;

33. Jappella għall-fluss liberu tad-data bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi meta jiġu ssodisfati l-
privatezza, is-sigurtà u interessi leġittimi oħra ta' politika pubblika; jistieden lill-
Kummissjoni tinnegozja regoli ġodda għall-ekonomija diġitali globali, inkluża l-
projbizzjoni ta' rekwiżiti ta' lokalizzazzjoni tad-data mhux ġustifikati;

°

° °

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

1. Kuntest u kunsiderazzjonijiet ġenerali

Ħajjitna u s-soċjetajiet li nafu llum se jissawru mill-ġdid b'mod fundamentali permezz ta' 
teknoloġiji diġitali li qed jevolvu malajr, konnessjonijiet superveloċi, u l-ammont enormi ta' 
data li dawn il-kapaċitajiet il-ġodda jipproduċu. Globalment, l-ammont totali ta' data jirdoppja 
kull 18-il xahar, u joħloq possibbiltajiet li għadhom ma jistgħux jiġu immaġinati. Min se 
jibbenefika minn din ix-xejra? Id-data se toħloq opportunitajiet għall-kumpaniji ta' kull forma 
u daqs, jew se tkun ikkonċentrata f'idejn ftit ġganti teknoloġiċi? Fil-futur, il-ġabriet ġodda ta' 
data se jikkontribwixxu għal soċjetà diġitali ċċentrata fuq il-bniedem u ċ-ċittadini se jkollhom 
kontroll tad-data tagħhom? Id-data se tkun verament disponibbli biex ittejjeb is-servizzi 
pubbliċi?

Il-kriżi attwali tal-COVID-19 kompliet tenfasizza l-importanza tad-diġitalizzazzjoni, l-
infrastruttura diġitali, l-għodod u l-ħiliet. Huwa ċar li l-Ewropa teħtieġ li tuża l-għodod kollha 
possibbli biex tgħin l-irkupru tagħha. Il-pandemija għamlitha evidenti wkoll li l-adozzjoni ta' 
deċiżjonijiet ta' politika bbażati fuq l-istatistika tradizzjonali tista' tkun ineffiċjenti b'mod 
irrimedjabbli. Il-kapaċitajiet emerġenti għall-ġbir, l-analiżi u l-użu tad-data b'mod aktar 
sofistikat jistgħu jgħinu lil dawk li jfasslu l-politika biex jieħdu deċiżjonijiet ibbażati fuq data 
f'ħin reali. L-iżvilupp ta' "servizzi f'ħin reali" jista' jfisser ukoll inqas piżijiet burokratiċi, 
iffrankar ta' ħin u flus, u opportunitajiet ġodda għaċ-ċittadini u l-kumpaniji, speċjalment l-
SMEs. 

Il-mistoqsija ewlenija hija għaliex bħalissa d-data mhijiex qed tiċċirkola madwar l-Ewropa. 
Ir-Rapporteur temmen li t-tweġiba hija essenzjalment in-nuqqas ta' fehim, fiduċja u 
interoperabbiltà. 

Ir-Rapporteur tenfasizza li dan ir-rapport għandu jitqies bħala punt tat-tluq fid-diskussjoni 
wiesgħa li se tkun meħtieġa biex jinbena approċċ Ewropew għall-ekonomija tad-data. Ir-
Rapporteur qed tistenna bil-ħerqa li tirċievi l-kontribut settorjali minn kumitati oħra tal-PE 
attivi f'dan is-suġġett. 

Ir-Rapporteur hija tal-fehma li huwa meħtieġ li l-Ewropa ssawwar it-triq tagħha stess lejn 
ekonomija u soċjetà tad-data, mibnija fuq il-valuri Ewropej. 

2. Kwistjonijiet ewlenin u l-pożizzjoni tar-Rapporteur

2.1. Valuri u prinċipji 

Ir-Rapporteur tqis li l-istrateġija Ewropea għad-data jrid ikollha bħala l-għan tagħha li 
tagħmel l-ekonomija tad-data trasparenti, affidabbli u ċċentrata fuq il-bniedem - filwaqt li 
tirrispetta d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija kif ukoll toħloq opportunitajiet ġodda għaċ-
ċittadini biex jużaw u jibbenefikaw mid-data tagħhom, mhux biex din id-data sservi biss bħala 
materja prima. 

Ir-Rapporteur temmen ukoll li d-diġitalizzazzjoni ma tridx iżżid jew toħloq inugwaljanzi 
soċjetali ġodda. Huwa meħtieġ li l-istrateġija tad-data tiġi integrata fi strateġija industrijali 
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usa' li tiżgura s-sostenibbiltà soċjali u ambjentali. Mudelli ġodda ta' xogħol fl-ekonomija tad-
data jridu jirriżultaw fl-għoti tas-setgħa lill-ħaddiema minflok ġirja lejn l-iktar livell baxx. 

Ir-Rapporteur tenfasizza wkoll li l-kapaċità li tinġabar u tiġi pproċessata d-data se jkollha 
rwol sinifikanti biex tgħin lill-UE tilħaq il-miri klimatiċi tagħha. Madankollu, ir-Rapporteur 
tinnota wkoll li l-impronta ambjentali attwali tas-settur tal-ICT hija stmata li hija bejn 5 u 9 % 
tal-użu totali tal-elettriku fid-dinja u aktar minn 2 % tal-emissjonijiet kollha, li parti kbira 
minnhom hija dovuta għaċ-ċentri tad-data, is-servizzi tal-cloud u l-konnettività. L-UE 
jeħtiġilha tieħu miżuri biex tiżgura t-trasparenza tal-emissjonijiet tas-CO2, ħela minima u 
tippromwovi tekniki ekoloġiċi ta' ħżin ta' data.

2.2. Governanza u spazji tad-data

Ir-Rapporteur tqis li sabiex tirnexxi fil-kondiviżjoni tad-data fl-ekonomija kollha, l-Ewropa 
teħtieġ bħala kwistjoni ta' prijorità qafas leġiżlattiv għall-governanza tal-kondiviżjoni tad-
data. Ir-Rapporteur taqbel mal-Kummissjoni li l-ispazji tad-data settorjali huma punt ta' tluq 
tajjeb biex jinħolqu fiduċja, standards interoperabbli madwar l-Ewropa kollha u APIs 
iffurmati tajjeb (interfaċċi għall-ipprogrammar tal-applikazzjonijiet) b'aċċess li jinqara minn 
magna li jippermetti l-fluss ta' data madwar l-UE u diversi entitajiet, kemm fis-settur pubbliku 
kif ukoll f'dak privat. 

Madankollu, ir-Rapporteur tenfasizza l-importanza tal-kondiviżjoni transsettorjali tad-data, li 
hija essenzjali għall-innovazzjoni u l-ħolqien ta' valur ġdid. Ir-Rapporteur tirrakkomanda 
ħafna lill-Kummissjoni biex tibni spazji tad-data Ewropej bl-għan aħħari li tiżgura l-
kondiviżjoni bla xkiel tad-data mhux biss fi ħdan is-setturi iżda wkoll bejniethom. 

Fundamentalment, għad hemm ħtieġa kbira li l-organizzazzjonijiet, in-negozji u s-settur 
pubbliku jidentifikaw u jifhmu aħjar id-data li għandhom. Ir-Rapporteur tagħmel enfasi fuq il-
ħtieġa tar-rintraċċabbiltà tal-metadata - l-informazzjoni dwar id-data - f'forma li tinqara minn 
magna.

Ir-Rapporteur tappoġġja l-inizjattiva tal-KE li jinħoloq korp ta' governanza, immexxi mill-
Kummissjoni, biex imexxi l-formazzjoni ta' dan il-qafas Ewropew ta' governanza tad-data u 
temmen li dan il-mudell ta' governanza tad-data għandu jinbena fuq ambjent operattiv tad-
data deċentralizzat. 

Ir-Rapporteur temmen li "l-intermedjarji tad-data" se jiżvolġu rwol ewlieni fil-governanza 
futura tad-data fl-ekosistemi tad-data, billi jċaqilqu d-data bejn l-atturi permezz ta' APIs 
iffurmati tajjeb mingħajr ma jipproċessawha huma stess. Ir-Rapporteur tilqa' l-inizjattiva tal-
Kummissjoni li toħloq skema konkreta ta' tikkettar/ċertifikazzjoni għal dawn l-intermedjarji. 
F'dan il-kuntest, ir-Rapporteur tappoġġja wkoll l-iżvilupp ta' inizjattivi ta' diversi partijiet 
ikkonċernati affidabbli, bħal operaturi tal-MyData jew intermedjarji tad-data responsabbli 
oħra. 

Ir-Rapporteur temmen li jkun żbaljat li nitkellmu biss dwar data industrijali "mhux personali" 
fl-istrateġija tad-data. Is-settijiet ta' data aggregati għandhom probabbiltà għolja li jinkludu 
fihom data personali, jew data mhux personali li tista' tiddeduċi jew tiġġenera data personali 
meta tkun kkombinata ma' data oħra. Ir-Rapporteur targumenta li d-data personali u dik mhux 
personali mhumiex dejjem separabbli, u li l-Kummissjoni għandha tkompli tiddefinixxi gwida 
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u prattiki dwar kif għandhom jiġu rregolati u utilizzati settijiet ta' data mħallta anke f'ambjenti 
industrijali. Jekk din il-kwistjoni ma titteħidx bis-serjetà, l-Ewropa se tħalli ammont enormi 
ta' data mhux użata.

F'dan il-kuntest, ir-Rapporteur tissuġġerixxi lill-Kummissjoni biex toħloq spazju orizzontali u 
trażversali tad-data personali flimkien mal-ispazji tad-data settorjali diġà identifikati. Mibni 
bis-sħiħ fuq ir-rispett tal-protezzjoni u l-privatezza tad-data, dan l-ispazju trażversali tad-data 
personali jista' jintuża biex jagħti s-setgħa liċ-ċittadini u jtejjeb l-użu tad-data personali. Bħala 
possibbiltà, il-moviment tad-data fl-ispazju tad-data jista' jseħħ permezz ta' intermedjarji 
affidabbli, bħal operaturi tal-MyData, li jimmaniġġjaw id-data personali bil-kunsens sħiħ tal-
individwi.

2.3. Aċċess għad-data, interoperabbiltà, portabbiltà u sjieda: B2B, G2B, B2G, G2G

Kondiviżjoni tad-data B2B

Ir-Rapporteur temmen li l-punt tat-tluq għall-kondiviżjoni tad-data B2B għandu jkun l-appoġġ 
u l-iffaċilitar tal-kondiviżjoni volontarja tad-data. Madankollu, ir-Rapporteur hija tal-fehma li 
fid-dinja diġitali tal-lum ma jeżistux kundizzjonijiet ekwi. Il-ġganti tat-teknoloġija globali, li 
ħafna minnhom mhumiex Ewropej, għandhom opportunitajiet ferm aħjar biex jużaw id-data, 
peress li jinsabu f'pożizzjoni fejn ma jeħtiġux verament il-kondiviżjoni tad-data bejniethom u 
bejn kumpaniji oħra. L-operaturi ż-żgħar u l-SMEs mhumiex ġenwinament f'pożizzjoni li 
jinnegozjaw magħhom. Din hija r-raġuni għaliex ir-Rapporteur tqis li l-Ewropa teħtieġ li 
tirregola dwar l-aċċess obbligatorju għad-data, fejn ikun neċessarju, speċjalment meta huma 
kkonċernati dawk il-ktajjen tal-valur u l-ekosistemi tad-data li fihom operaturi iżgħar kienu 
involuti fil-ħolqien ta' settijiet ta' data, iżda li ma għandhomx aċċess għad-data li huma stess 
kkontribwew għall-produzzjoni tagħha. 

Kondiviżjoni tad-data G2B u B2G

Ir-Rapporteur tenfasizza li l-ewwel pass huwa li jinfetħu settijiet ta' data pubbliċi għall-użu, 
ħidma li l-UE diġà bdiet eż. permezz tad-Direttiva dwar id-Data Miftuħa. Madankollu, hemm 
bżonn ta' azzjoni ulterjuri. Id-data miġbura pubblikament għandha tintuża għall-ġid komuni u, 
fl-aħħar mill-aħħar, għas-servizzi f'ħin reali. Pereżempju, il-kuntratti ta' akkwist pubbliku 
jridu jkunu ddisinjati b'tali mod li jipprevjenu kwalunkwe attur pubbliku milli jsir dipendenti 
fuq attur privat wieħed. Biex isir użu aħjar mis-settijiet ta' data pubbliċi, ir-Rapporteur qed 
titlob lill-Kummissjoni teżamina modi biex ittejjeb l-użu sekondarju ta' data personali 
anonimizzata.

Ir-Rapporteur tinnota wkoll li bħal fil-B2B, hemm ukoll ċirkostanzi speċjali fejn ikun meħtieġ 
li l-kondiviżjoni tad-data B2G tkun obbligatorja għall-ġid komuni.

Rigward l-att ta' Implimentazzjoni li jmiss dwar "Settijiet ta' data ta' valur għoli", ir-
Rapporteur tħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex ma jimminawx l-ispirtu tad-
Direttiva dwar id-Data Miftuħa u biex jiżguraw li settijiet ta' data ta' valur għoli jinkludu 
reġistri tal-kumpaniji u tan-negozji u li tittieħed azzjoni suffiċjenti biex dawn is-settijiet isiru 
ġenwinament disponibbli. 

G2G
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L-UE diġà bdiet ittejjeb il-kooperazzjoni bejn is-servizzi pubbliċi tal-Istati Membri, iżda fil-
futur dan se jiddependi wkoll b'mod assolut fuq l-iżgurar ta' fluss suffiċjenti ta' data. Ir-
Rapporteur temmen li l-għan għandu jkun il-bini ta' suq intern Ewropew li fih is-servizzi jiġu 
pprovduti f'ħin reali u fejn it-tfassil tal-politika jkun iggwidat minn data komprensiva, 
ġeografikament rappreżentattiva, u f'ħin reali.

2.4. Infrastruttura u ċibersigurtà

L-Istrateġija tad-Data hija parti waħda mill-problema tal-iżvilupp tal-futur diġitali tal-UE. Is-
suċċess tagħha se jiddependi wkoll fuq is-sitwazzjoni attwali tal-ekosistema usa' tal-ICT, 
bħan-networks tal-broadband, il-5G, is-6G, is-soluzzjonijiet tal-cloud, l-IoT, il-quantum, il-
blockchain u l-computing ta' prestazzjoni għolja.

Fir-rigward tal-fornituri tas-servizzi tal-cloud, ir-Rapporteur tistieden lill-Kummissjoni 
tobbligahom juru fejn jaħżnu d-data fil-qafas tal-"Ġabra tar-regoli tal-Cloud" futura. Barra 
minn hekk, ir-Rapporteur temmen li l-fornituri tas-servizzi tal-cloud m'għandux ikollhom 
aċċess għad-data maħżuna fuq is-servers tagħhom, sakemm ma jkunx hemm ftehim separat 
bejn il-partijiet.

Ir-Rapporteur tenfasizza ċ-ċibersigurtà b'saħħitha bħala prerekwiżit għal ekonomija tad-data 
stabbli. Is-sigurtà u l-affidabbiltà tan-network huma kwistjoni ta' indipendenza diġitali 
Ewropea u ma nistgħux naffordjaw li nkunu inġenwi. Pereżempju, iċ-ċibersigurtà b'saħħitha 
għandha tkun rekwiżit għall-intermedjarji tad-data kollha.

2.5. Edukazzjoni, għarfien u kompetenza

Ir-Rapporteur tfakkar li l-Ewropa hija waħda mill-mexxejja globali fir-riċerka u n-negozji 
ġodda iżda tiffaċċja sfidi biex tittrasforma dawn il-kapaċitajiet f'kumpaniji li jiffjorixxu. 
Għalhekk, ir-Rapporteur tappella għal enfasi Ewropea fuq l-inġinerija tas-software ta' livell 
għoli, li hija kruċjali għall-ħolqien tal-valur għas-settur tad-data u l-attrazzjoni tat-talent. 

Ir-Rapporteur tistieden ukoll lis-sħab soċjali fil-livell tal-intrapriża u f'livelli xierqa oħra biex 
jesploraw b'mod proattiv it-teknoloġija diġitali, id-data u l-IA potenzjali biex iżidu l-
produttività tal-intrapriża u l-benesseri tal-forza tax-xogħol u tistedinhom jinvestu biżżejjed 
miżuri għat-titjib tal-ħiliet, it-taħriġ mill-ġdid u t-tagħlim tul il-ħajja, sabiex il-ħaddiema 
jkunu jistgħu jibdlu xogħolhom jew jadattaw għal impjiegi mfassla mill-ġdid anke fi ħdan l-
intrapriża. Il-Kummissjoni għandha wkoll tkompli l-ħidma biex tapprova l-parteċipazzjoni 
tan-nisa fl-industrija tat-teknoloġija. 

Ir-Rapporteur tistieden lill-Kummissjoni tinvesti fit-trasformazzjoni tal-intrapriżi 
tradizzjonali, speċjalment l-SMEs, għall-era tad-data. 

2.6. Kunsiderazzjonijiet internazzjonali

Fil-kuntest globali, ir-Rapporteur temmen li ma nistgħux nassumu li l-protezzjoni tad-data, ir-
rispett tad-drittijiet tal-bniedem u l-kompetizzjoni ġusta, fost l-oħrajn, se jkunu l-linji gwida 
għall-iżvilupp ekonomiku mmexxi mid-data. Ir-Rapporteur tqis li r-regoli globali li jirregolaw 
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l-użu tad-data mhumiex adegwati u tistieden lill-UE taqbel dwar regoli bażiċi ġodda għall-
ekonomija tad-data globali mal-pajjiżi membri tad-WTO li qed jieħdu sehem fl-inizjattiva 
tad-Dikjarazzjoni Konġunta dwar il-Kummerċ Elettroniku u fin-negozjati kummerċjali 
bilaterali.

Huwa importanti għaċ-ċittadini, il-konsumaturi u l-kumpaniji Ewropej li jkunu jistgħu 
jittrasferixxu data lejn u minn pajjiżi terzi, b'salvagwardji suffiċjenti. B'dan il-mod biss jista' 
jintlaħaq il-potenzjal reali tal-ekonomija tad-data. 

L-UE għandha tmexxi l-ħidma mill-qrib ma' pajjiżi terzi tal-istess fehma biex, skont il-valuri 
u l-interessi tal-UE, jintlaħaq qbil dwar standards internazzjonali ġodda li jirregolaw l-użu ta' 
teknoloġiji ġodda, bħall-IA; Inkella jkun hemm ir-riskju li s-suq diġitali internazzjonali, u l-
interazzjoni internazzjonali tan-nies, isiru aktar frammentati milli meħtieġ.
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ANNESS: LISTA TA' ENTITAJIET JEW PERSUNI
LI MINGĦANDHOM IR-RAPPORTEUR IRĊEVIET KONTRIBUT

Il-lista li ġejja hija kkompilata fuq bażi purament volontarja taħt ir-responsabbiltà esklużiva 
tar-Rapporteur. Ir-rapporteur irċeviet kontribut mingħand dawn l-entitajiet jew persuni li 
ġejjin fit-tħejjija tal-abbozz ta' rapport:

Entità u/jew persuna
A new governance
Aalto University
ACEA
Amazon
BEUC
Business Finland
CEPS
Digital Europe
EDIMA
ETLA
ETNO
European Commission
EuroCommerce
European Games Developer Federation
FEPS Europe
Finanssiala ry
Finnish Centre for AI
Finnish Confederation of Professionals
Finnish Innovation fund SITRA
Finnish Technology Industries
German Presidency of the Council
GSMA
Huawei
IBM
Italian National Innovation Fund
Ministry of Transportation and communications of Finland
Ministry of Finance of Finland; expert group on Artificial Intelligence and digitalisation 
MyData Global
Nokia
Open Science Foundation
Open Data Institute
Permanent representation of Finland to the EU
Reaktor
SMEUnited
Swedish Transport Administration
University of Helsinki
University of Vaasa
Vodafone
Working group on Confederation Syndicate European Trade Union, Business Europe, 
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SMEUnited and CEEP (European Social Partners Framework agreement on digitalisation)


