
L-UE għaliex għandha strateġija diġitali? 
L-UE hija impenjata li tiżgura li t-tranżizzjoni diġitali ma 
tħalli lil ħadd jaqa’ lura, billi tpoġġi lin-nies l-ewwel u toħloq 
opportunitajiet ġodda għan-negozju. Hija impenjata wkoll 
li ssib soluzzjonijiet diġitali biex tiġġieled it-tibdil fil-klima u 
tikseb it-tranżizzjoni ekoloġika tal-ekonomija u s-soċjetà 
tagħna. Sabiex tagħmel dan, l-Unjoni Ewropea, permezz tal-
istrateġija diġitali tagħha, qed tiffoka fuq id-data, teknoloġiji 
bħall-intelliġenza artifiċjali, il-blockchain, l-infrastruttura u 
l-konnettività. Il-Kummissjoni hija ddeterminata li dan ikun 
id-“Deċennju Diġitali” tal-Ewropa. L-Ewropa issa jeħtieġ li 
ssaħħaħ is-sovranità diġitali tagħha u tistabbilixxi standards, 
aktar milli ssegwi dawk ta’ ħaddieħor – b’fokus ċar fuq id-
data, it-teknoloġija u l-infrastruttura.

X’benefiċċju hemm għalija? 
Strateġija diġitali aktar b’saħħitha toffri ħafna vantaġġi għaċ-
ċittadin medju tal-UE. Se twassal għal dijanjożi u trattament 
mediku aħjar, aċċess sigur mill-bogħod għal rekords tas-
saħħa personali għal riċerka, dijanjożi u trattament immirati 
u li jsiru aktar malajr. L-aċċess għat-teknoloġija diġitali u 
t-taħriġ fil-ħiliet isiru aktar faċli, il-privatezza personali tiġi 
protetta aħjar, ikun hemm inqas frodi u interazzjonijiet aktar 
malajr mal-gvern u n-negozju. Ewropa diġitali b’saħħitha 

jkollha wkoll impatt aktar baxx fuq il-klima u tiffranka l-flus 
minħabba li l-iskart elettroniku fih riżorsi u metalli prezzjużi 
skarsi, iżda huma biss madwar 35% tal-elettronika li jiġu 
rriċiklati bħalissa. Il-mobbiltà tkun aħjar u aktar sikura bis-
saħħa tal-interazzjonijiet bejn il-karozzi u mal-infrastrutturi 
tat-toroq. Fl-aħħar, iżda mhux l-inqas, din tkun tfisser 
aċċess għal kontenut tal-midja varjat u affidabbli u tnaqqis 
fl-informazzjoni ħażina. 

X’benefiċċju hemm għan-negozji? 
L-ewwel u qabel kollox, l-aċċess għal data industrijali ta’ 
kwalità għolja: billi janalizzaw id-data dwar il-ħsad, iż-
żrieragħ u l-użu ta’ fertilizzanti, pereżempju, il-bdiewa jistgħu 
jipproduċu aktar ikel bi prezz aktar baxx u jistgħu jaqilgħu 
€225 aktar għal kull ettaru. It-twettiq tan-negozju online se 
jingħata qafas aħjar billi n-negozji jingħataw aċċess ġust 
għas-swieq biex jibdew negozju ġdid, iżidu l-iskala, jinnovaw 
u jikkompetu b’termini ġusti. Il-pakkett tal-Att dwar is-
Servizzi Diġitali se jistabbilixxi regoli ċari għall-aċċess għas-
Suq Uniku u biex tissaħħaħ ir-responsabbiltà tal-pjattaformi 
online. Se jiżgura li r-regoli tal-UE jkunu xierqa għan-negozji 
diġitali, kbar u żgħar, kif ukoll għall-industriji tradizzjonali.

 Aktar ma jkun hemm ħaddiema b’ħiliet diġitali aktar jistgħu 
jimlew il-miljun post vakanti li qed jillimitaw it-tkabbir tan-
negozju.
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Iċ-Ċibersigurtà hija qasam ta’ tħassib?
L-Att dwar iċ-Ċibersigurtà introduċa qafas ta’ ċertifikazzjoni 
taċ-ċibersigurtà għall-UE kollha għall-prodotti, is-servizzi 
u l-proċessi tal-ICT. Id-Direttiva dwar id-Data Miftuħa, 
min-naħa l-oħra, tipprovdi regoli komuni għal suq Ewropew 
għad-data miżmuma mill-gvernijiet u r-Regolament Ġenerali 
dwar il-Protezzjoni tad-Data jipprovdi l-privatezza lid-data 
personali taċ-ċittadini Ewropej.

L-UE għandha xi ħaġa xi tgħid fuq l-IA?
Il-Grupp ta’ Esperti ta’ Livell Għoli dwar l-Intelliġenza 
Artifiċjali ppreżenta l-Linji Gwida Etiċi dwar IA affidabbli 
f’April 2019. Fil-Linji Gwida Politiċi tagħha, il-President tal-
Kummissjoni Ursula von der Leyen saħqet dwar il-ħtieġa li 
mmexxu tranżizzjoni lejn pjaneta f’saħħitha u dinja diġitali 
ġdida u li niżguraw li l-Intelliġenza Artifiċjali tiġi żviluppata 
b’mod li jiġu rispettati d-drittijiet tal-persuni u tinkiseb 
il-fiduċja tagħhom. L-UE għandha wkoll l-għan li tiżviluppa 
Strateġija ġdida għall-SMEs biex issaħħaħ lin-negozji 
ġodda u l-SMEs innovattivi u li qed jikbru b’rata mgħaġġla u 
twaqqaf Ċentri ta’ Innovazzjoni Diġitali speċjalizzati  
fl-Intelliġenza Artifiċjali. 

U inti? It-Trasformazzjoni Diġitali hija 
suġġett ta’ interess għalik? X’inhuma 
l-opinjonijiet tiegħek dwaru? 
Għandek xi suġġerimenti biex ittejjeb 
id-dibattitu?  
Semma’ leħnek fuq https://futureu.europa.
eu/?locale=mt u jekk inti interessat/a torganizza 
avveniment dwar is-suġġett, irreferi għal-linji gwida 
aktar speċifiċi tagħna. 

Ħarsa lejn dak li qed jgħidu jew jissuġġerixxu ċ-ċittadini dwar 
it-Trasformazzjoni Diġitali fuq il-Pjattaforma: 

• Emenda tal-liġijiet tal-GDPR sabiex ir-rifjut tal-ġbir ta’ 
data personali fuq l-internet ikun aktar faċli għal kulħadd. 
L-ewwel għażla tkun li jiġi żgurat bil-liġi li dejjem ikun 
hemm għażla li wieħed jirrifjuta kollox, fl-ewwel paġna 
murija lill-utent. It-tieni għażla tkun li s-siti web ikunu 
meħtieġa jiġbru l-kunsens jew ir-rifjut mill-brawżers tal-
web. 

• Il-qlib għall-votazzjoni diġitali fl-Istati Membri kollha 
tal-UE. Xi pajjiżi diġà jużaw sistemi ta’ identifikazzjoni 
diġitali siguri għall-kura tas-saħħa, il-banek, u t-taxxi, u 
għalhekk l-implimentazzjoni ta’ dan f’kull pajjiż fl-UE jkun 
pass inizjali tajjeb. Sabiex jiġi evitat ir-riskju ta’ hacking 
tal-elezzjonijiet, is-soluzzjoni tista’ tkun fit-teknoloġija 
tal-blockchain. Dan it-tip ta’ sistema deċentralizzata 
huwa kapaċi jivverifika b’mod sigur it-tranżazzjonijiet 
kollha fis-swieq tal-kriptovaluti, u jekk jiġi applikat għall-
elezzjonijiet dan jista’ jfisser il-verifika li kull vot jiġi minn 
ċittadin bi dritt li jivvota. Bħall-pjattaformi tal-iskambju 
tal-kriptovaluti, il-gvernijiet Ewropej jistgħu jivverifikaw 
l-IDs, jassenjaw indirizzi tal-blockchain privati lill-votant, u 
jipprovdu pjattaforma għat-tfigħ tal-voti, li jistgħu jitqiesu 
bħala tranżazzjonijiet fuq il-blockchain deċentralizzata. 

• Inċentivi għall-kumpaniji biex jaqilbu għal teknoloġija 
b’sors miftuħ. L-UE tista’ tistabbilixxi programm ta’ 
sussidjar għas-sors miftuħ biex toħloq inċentivi qawwija 
għall-kumpaniji biex jaqilbu minn sors proprjetarju 
għal sors miftuħ. Jekk kumpanija tiddikjara li se tibni 
s-software tagħha b’sors miftuħ, tista’/għandha tingħata 
ħelsien mit-taxxa għal kull żviluppatur/impjegat dedikat 
permezz ta’ dan il-programm. 

• Aktar azzjoni fuq il-Midja Soċjali bħal Facebook u Twitter 
biex jiġu miġġielda l-bots li jxerrdu informazzjoni ħażina. 
L-UE għandha tiffoka aktar fuq din il-kwistjoni billi tneħħi 
l-bots u l-estremisti u timmulta lill-kumpaniji kull darba li 
ma jagħmlu xejn biex iwaqqfuhom.

Avveniment li ġie organizzat dwar dan is-suġġett kien “Il-
midja soċjali, il-libertà tal-espressjoni u r-restrizzjonijiet 
tagħha – niġġieldu d-diskriminazzjoni fiċ-ċiberspazju” 
ospitat min-Network tal-Professuri tal-Ewropa Ċentrali. 
L-avveniment sar fil-forma ta’ webinar li ffoka fuq il-
prevenzjoni tad-diskriminazzjoni fiċ-ċiberspazju u forom 
oħra ta’ espressjoni li jheddu l-valuri Ewropej, id-demokrazija, 
id-drittijiet tal-bniedem, u l-istat tad-dritt, bħal kampanji 
ta’ diżinformazzjoni bl-għan li jxerrdu aħbarijiet foloz fuq 
il-midja u n-networks soċjali. Fil-webinar ipparteċipa grupp 
ta’ studenti tal-Master u tad-Dottorat biex jiddiskutu diversi 
kwistjonijiet rilevanti dwar il-midja soċjali, il-libertà tal-
espressjoni u r-restrizzjonijiet tagħha f’soċjetajiet 
demokratiċi.


