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Suġġett: L-użu ta' għodda għall-identifikazzjoni elettronika transkonfinali u servizzi fuq l-internet 

Fl-Ewropa, it-tranżizzjoni lejn servizzi governattivi elettroniċi permezz tal-iżvilupp ta' għodda għall-
identifikazzjoni elettronika u disponibilità estensiva ta' servizzi fuq l-internet hi essenzjali għall-
kompetittività, it-tnaqqis tal-ispejjeż u biex tiffaċilita l-ħajja għaċ-ċittadini Ewropej u għaldaqstant 
tirrikjedi inizjattivi ambizzjużi. 

Fid-dawl ta' dan, tista' l-Kummissjoni twieġeb il-mistoqsijiet li ġejjin: 

– Sabiex jiġi żgurat l-użu tas-servizzi fuq l-internet, hemm bżonn tiġi implimentata identità diġitali 
sigura sabiex tinbena l-fiduċja pubblika u tiġi żgurata l-konvenjenza. Fdan ir-rigward, x'inizjattivi 
huma previsti għall-promozzjoni tal-għarfien rigward l-opportunitajiet li toffri l-għodda għall-
identifikazzjoni elettronika? X'azzjonijiet huma previsti bħala appoġġ għall-Istati Membri fl-
implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet tekniċi li jiżguraw l-interoperabilità bejn is-servizzi ta' 
identifikazzjoni elettronika pprovduti mill-pjattaforma tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa? 

– L-użu tal-għodda għall-identifikazzjoni elettronika jiddependi fuq id-disponibilità ta' servizzi fuq l-
internet. X'azzjonijiet huma previsti għall-implimentazzjoni tal-prinċipju li s-servizzi għandhom jiġu 
pprovduti awtomatikament b'mod diġitali ('digital by default')? Xorta għad fadal wisq servizzi li 
huma disponibbli parzjalment biss b'mod diġitali u li jirrikjedu li l-persuni ma jibqgħux fuq l-internet 
biex jiffinalizzaw il-proċedura. X'azzjonijiet huma previsti għall-iżvilupp ta' proċessi "globali", bħal 
dawk li huma meħtieġa għaċ-ċiklu tal-ħajja ta' negozju? X'livell ta' kooperazzjoni pubblika u 
privata hu meħtieġ sabiex jiġu żviluppati soluzzjonijiet fuq l-internet madwar l-Ewropa? X'inizjattivi 
huma previsti għat-titjib tal-kooperazzjoni mal-imprendituri li jkunu kapaċi jiżviluppaw soluzzjonijiet 
diġitali għall-amministrazzjonijiet pubbliċi?  

– Databażi ċentralizzata jew diversi databażijiet li ma jkunux interkonnessi joħolqu spejjeż żejda u 
tħassib relatat maċ-ċibersigurtà u l-protezzjoni tad-data, kif ukoll inaqqsu l-flessibilità u l-potenzjal 
għall-innovazzjoni. Il-Kummissjoni vvalutat l-benefiċċji li joffru databażijiet deċentralizzati biex 
tindirizza t-tħassib ta' dan it-tip? X'inizjattivi huma previsti sabiex titħaffef l-implimentazzjoni tal-
prinċipju ta' "darba biss", skont liema ċ-ċittadini u n-negozji m'għandhomx jintalbu informazzjoni li 
diġà tkun ġiet ipprovduta lil awtorità pubblika? 
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