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NINVESTU FIL-FUTUR
TRASFORMAZZJONI DIĠITALI 2021-2027
GĦALIEX DIN HIJA PRIJORITÀ?
It-trasformazzjoni diġitali hija kruċjali biex jiġi sfruttat il-potenzjal tat-tkabbir futur fl-Ewropa. Permezz ta’ proġetti ġodda ta’
finanzjament, il-baġit tal-UE fit-tul li jmiss – il-Qafas Finanzjarju Pluriennali Ewropew – se jgħin biex jitnaqqas id-distakk flinvestiment diġitali tal-UE għall-perjodu 2021-2027.

X’HEMM ĠDID GĦALL-PERJODU 2021-2027?
L-istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali diġà bdiet tħaddem qafas robust, li issa jrid jiġi akkumpanjat minn programm ta’ investiment li
jkun daqstant b’saħħtu biex jittieħed dak kollu possibbli mill-ħafna opportunitajiet ġodda offruti mit-trasformazzjoni diġitali:
L-investimenti fid-diġitali
se jkunu ħafna aktar minn
qabel.

Fokus fuq oqsma ta’
interess pubbliku.

Tisħiħ ta’ diversi proġetti
ta’ kooprazzjoni li jinsabu
għaddejjin mal-Istati Membri.

Il-Kummissjoni ħolqot programm ġdid Ewropa Diġitali, b’baġit totali ta’ €9.2 biljun biex jifforma u jappoġġja t-trasformazzjoni diġitali
tal-ekonomiji u tas-soċjetajiet tal-Ewropa. Il-programm se jsaħħaħ l-investimenti li jinsabu fuq quddiem nett fis-supercomputing,
l-intelliġenza artifiċjali, iċ-ċibersigurtà u l-ħiliet diġitali avvanzati.
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ĦAMES OQSMA TA’ PRIJORITÀ TAĦT IL-PROGRAMM EWROPA DIĠITALI:

B’LIEMA MOD IEĦOR IL-BAĠIT LI JMISS TAL-UE SE JAGĦMEL
DIFFERENZA FIL-QASAM DIĠITALI?
It-trasformazzjoni diġitali
hi wkoll fil-qalba talFaċilità Nikkollegaw
l-Ewropa biex jiġu żviluppat
l-infrastrutturi diġitali.

Taħt l-objettivi tagħhom “Ewropa Aktar
Intelliġenti” u “Ewropa aktar konnessa”, il-Fondi
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u ta’ Koeżjoni
se jappoġġjaw it-trasformazzjoni diġitali talekonomija fil-livell reġjonali u joħolqu networks
u sistemi biex jippromwovu trasport sostenibbli,
grilji ta’ enerġija intelliġenti, bliet intelliġenti u
aċċess diġitali b’veloċità għolja.

L-investimenti fl-infrastruttura diġitali se jkunu possibbli taħt
l-erba’ linji tal-Fond InvestEU li jmiss, b’mod partikolari flinfrastrutturi diġitali, fit-trasformazzjoni diġitali tan-negozji
ż-żgħar, fir-riċerka fit-teknoloġiji diġitali u fl-appoġġ għallekonomija soċjali biex tibbenefika mit-trasformazzjoni diġitali.

Il-programm il-ġdid dwar ir-riċerka u
l-innovazzjoni, Orizzont Ewropa se jagħti spinta
lill-impatt xjentifiku, ekonomiku u soċjali talfinanzjament tal-UE, li fl-aħħar mill-aħħar iżid
il-benessri tal-Ewropej. Flimkien mal-programm
Ewropa Diġitali, hu se jiżgura sinerġiji fl-oqsma
bħall-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika, ilcomputing bi prestazzjoni għolja, id-data massiva.

Il-Fond Soċjali Ewropew+ il-ġdid se jgħin biex iċ-ċittadini
jingħataw il-ħiliet bażiċi adatti għall-era diġitali l-ġdida
permezz ta’ proġetti fl-Istati Membri. L-investimenti fit-titjib
tal-ħiliet diġitali huma inklużi wkoll fil- Fond Ewropew ta’
Aġġustament għall-Globalizzazzjoni.
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GĦALIEX DAWN L-OQSMA HUMA TA’ PRIJORITÀ U KIF SE
JINTUŻA L-BAĠIT?
SUPERCOMPUTING

Kompjuters bi prestazzjoni għolja, jew supercomputers, huma meħtieġa biex jiġu pproċessati l-ammonti dejjem jiżdiedu tad-data.
Il-Programm Ewropa Diġitali ġdid se jsaħħaħ il-kapaċitajiet ta’ prestazzjoni għolja tal-computing u tal-ipproċessar tad-data tal-UE,
u jiżgura l-użu mifrux tagħhom f’oqsma bħall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, it-titjib tal-kura tas-saħħa, u s-sigurtà.
Il-Kummissjoni pproponiet f’Jannar 2018 inizjattiva ewlenija dwar is-supercomputing – Impriża Konġunta EuroHPC – biex toħloq
mal-Istati Membri infrastruttura integrata ta’ supercomputing u ta’ data ta’ klassi dinjija u biex tinkuraġġixxi l-kontribuzzjoni
Ewropea għal dan il-qasam. B’15-il Stat Membru u l-Iżvizzera li diġà ffirmaw, il-kooperazzjoni Ewropea mistennija tkun operazzjonali
qabel tmiem l-2018.
€2.7 biljun għas-supercomputing biex:
Jinbnew u jissaħħu l-kapaċitajiet talcomputing u tal-ipproċessar tad-data
bi prestazzjoni għolja b’kapaċitajiet ta’
skala eksa ta’ klassi dinjija sal-2022/2023
(kapaċi tal-anqas li jagħmlu biljun biljun
jew 1018 kalkulu fis-sekonda) u faċilitajiet
ta’ postskala eska sal-2026/2027;

Jiġi żgurat użu wiesa’ tassupercomputing kemm fl-oqsma talinteress pubbliku bħas-saħħa, l-ambjent
u s-sigurtà, u mill-industrija, notevolment
l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju.
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INTELLIĠENZA ARTIFIĊJALI

L-intelliġenza artifiċjali hi waħda mit-tekonoloġiji l-aktar promettenti għall-iżvilupp ekonomiku u għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà
fis-snin li ġejjin. Il-mewġa ġdida ta’ innovazzjonijiet ibbażati fuq l-intelliġenza artifiċjali se tħalli impatt b’mod profond mhux biss fuq ilprodotti u s-servizzi diġitali, iżda wkoll fuq l-industrija tradizzjonali, is-settur mhux tal-ICT u se tgħin tittejjeb il-ħajja ta’ kuljum tan-nies.
F’April 2018 il-Kummissjoni ppreżentat sensiela ta’ miżuri biex jiżdied l-investiment pubbliku u privat fl-intelliġenza artifiċjali, biex
issir preparazzjoni għat-tibdiliet soċjoekonomiċi, u biex jiġi żgurat qafas etiku u legali xieraq.
€2.5 biljun għall-intelliġenza artifiċjali biex:
Jinbena u
jissaħħaħ l-użu
tal-intelliġenza
artifiċjali minnegozji u millamministrazzjonijiet
pubbliċi;

Jiġu ffaċilitati
aċċess u ħżin
sikuri ta’ settijiet
kbar ta’ data u ta’
algoritmi;

Jissaħħu u jkunu
appoġġjati l-ittestjar u
l-faċilitajiet esperimentali
tal-intelliġenza artifiċjali
eżistenti fl-Istati Membri
u tkun inkuraġġuta
l-kooperazzjoni tagħhom.

ĊIBERSIGURTÀ U FIDUĊJA

Filwaqt li jiftħu opportunitajiet ġodda għaċ-ċittadini biex jikkonnettjaw u jiddisseminaw l-informazzjoni, it-teknoloġiji diġitali ġabu
wkoll riskji ġodda. Dawn jinkludu attakki ċibernetiċi u frodi, serq ta’ data, u attentati biex jiġu distabbilizzati d-demokraziji tagħna.
L-investiment fiċ-ċibersigurtà huwa kruċjali, billi l-fiduċja u l-għarfien huma l-pediment għal funżjoni tas-Suq Uniku Diġitali. L-UE
rrispondiet għal dawn l-isfidi bl-adozzjoni ta’ firxa wiesgħa ta’ miżuri ta’ ċibersigurtà, inkluża l-leġiżlazzjoni dwar iċ-ċibersigurtà (NIS)
mal-UE kollha.
Barra t-tkomplija tal-investiment fir-riċerka u fl-iżvilupp minn Orizzont Ewropa, il-Kummissjoni llum ipproponiet investimenti biex
jissaħħu l-kapaċitajiet u jiġi żgurat li l-Unjoni għandha kapaċitajiet teknoloġiċi u industrijali biex tipproteġi l-ekonomija, is-soċjetà u
d-demokrazija tagħha.
€2 biljun għaċ-ċibersigurtà biex:
Jingħata appoġġ, flimkien mal-Istati
Membri, lill-akkwist ta’ tagħmir
taċ-ċibersigurtà, ta’ għodod u ta’
intrastrutturi tad-data avvanzati;

Jingħata appoġġ lill-aħjar użu talgħarfien, tal-kapaċità u tal-ħiliet Ewropej
relatati maċ-ċibersigurtà;

Jiġi żgurat żvilupp wiesa’ tassoluzzjonijiet taċ-ċibersigurtà l-aktar
reċenti fl-ekonomija kollha;

Jissaħħu l-kapaċitajiet fl-Istati Membri u
fis-settur privat għal livell komuni għoli
ta’ sigurtà ta’ sistemi tan-networks u talinformazzjoni fl-Ujoni Ewropea kollha.
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ĦILIET DIĠITALI AVVANZATI

Il-benefiċċji mill-investimenti fit-teknoloġiji diġitali se jinħasdu biss jekk ikun hemm biżżejjed nies bil-ħila li jużawhom. Forza taxxogħol tal-UE b’ogħla ħiliet biss se twassal lil dawn it-teknoloġiji fl-ekonomiji tagħna. Il-programm Ewropa Diġitali se joffri lillistudenti u l-esperti teknoloġiċi attwali u futuri opportunitajiet tajbin biex ikomplu jitħarrġu u jsegwu karriera fit-teknoloġiji diġitali
avvanzati.
Attwalment, hemm aktar minn 350,000 impjieg vakanti fl-Ewropa għal esperti b’ħiliet tekniċi għolja f’oqsma bħall-intelliġenza
artifiċjali, l-analitika tad-data u ċ-ċibersigurtà.
€700 miljun għal ħiliet diġitali biex:
Jiġu appoġġjati
d-disinn u t-twassil ta’
taħriġ u ta’ korsijiet
fit-tul għall-istudenti,
il-professjonisti tal-IT
u l-forza tax-xogħol;

Jiġu appoġġjati
d-disinn u t-twassil
ta’ taħriġ u ta’
korsijiet fil-qosor
għall-intraprendituri,
il-mexxejja ta’ negozji
żgħar u l-forza taxxogħol;

Jiġu appoġġjati t-taħriġ
fil-post tal-impjieg
u t-traineeships
għall-istudenti,
l-intraprendituri u
l-gradwati żgħażagħ.

NIŻGURAW L-UŻU WIESA’ TAT-TEKNOLOĠIJI DIĠITALI MADWAR L-EKONOMIJA U S-SOĊJETÀ

Il-programm Ewropa Diġitali se jiżgura d-diġitalizzazzjoni tal-amministrazzjonijiet pubbliċi u tas-servizzi pubbliċi u l-interoperabbiltà
u se jiffaċilita l-aċċess għat-teknoloġija u n-knowhow għan-negozi kollha, notevolment l-SMEs.
€1.3 miljun għat-trasformazzjoni diġitali ta’ oqsma ta’ interess pubbliku u ta’ diġitalizzazzjoni tal-industrija biex:
Jiżguraw li s-settur pubbliku u l-oqsma
ta’ interess pubbliku, bħas-saħħa u l-kura,
l-edukazzjoni, it-trasport, is-setturi kulturali
u kreattivi, jistgħu jiskjeraw u jaċċessaw
teknoloġiji diġitali l-aktar avvanzati.

Jipprovdu servizzi pubbliċi aktar
interoperabbli fl-UE kollha u fil-livell talUE;

Joffru lill-amministrazzjonijiet
pubbliċi aċċess għall-ittestjar u
l-esperimentazzjoni ta’ teknoloġiji diġitali,
inkluż l-użu transfruntier tagħhom;

Jappoġġjaw ir-rikors għal teknoloġiji
diġitali avvanzati u relatati, millindustrija, notevolment mill-intrapriżi
żgħar u ta’ daqs medju.

Jibnu u jsaħħu n-network ta’ Ċentri ta’
Innovazzjoni Diġitali;

Jappoġġjaw u jsegwu mill-qrib l-aħħar
żviluppi teknoloġiċi li għandhom ilpotenzjal li jkunu ta’ benefiċċju għallekonomija u s-soċjetà Ewropej.
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