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SOMMARJU EŻEKUTTIV (Paragrafi I-XI) 

Tweġibiet tal-Kummissjoni:  

I-X: Il-Gvern diġitali huwa suġġett trażversali li huwa indirizzat minn diversi inizjattivi f’ħafna 

servizzi tal-Kummissjoni Ewropea. 

Il-Pjan ta’ Azzjoni tal-Gvern elettroniku 2016 sal-2020 ġie mfassal biex iservi bħala katalist biex 
jikkoordina l-isforzi ta’ modernizzazzjoni tas-settur pubbliku u r-riżorsi fil-qasam tal-gvern 
elettroniku u biex jgħin fil-koordinazzjoni tas-sorsi ta’ finanzjament u l-miżuri ta’ akkumpanjament 
li huma disponibbli għall-Istati Membri permezz ta’ programmi differenti tal-UE. Ġie stabbilit bħala 
impenn min-naħa tal-Kummissjoni, u b’hekk ġew stabbiliti skadenzi għall-azzjonijiet tal-
Kummissjoni biss. L-Istati Membri jistgħu jibnu fuq dan biex jilħqu l-iskadenzi stabbiliti band’oħra 
(pereż. ir-Regolament (UE) Nru 910/2014, ir-Regolament (UE) 2018/1724, id-Direttiva (UE) 
2017/1132, id-Direttiva (UE) 2019/1151. 

Il-Pjan ta’ Azzjoni tal-Gvern elettroniku 2016–2020 ma kellux baġit attribwit, għalhekk, kif osservat 
mill-QEA, il-promozzjoni ta’ soluzzjonijiet żviluppati kienet prinċipalment limitata għall-attivitajiet 
kif ippjanati fl-azzjonijiet individwali u skambju dwar l-aħjar prattiki bejn l-Istati Membri. Kif 
irrakkomandat mill-QEA, il-Kummissjoni tistinka biex tiżviluppa strateġija aktar komprensiva għall-
promozzjoni tas-servizzi tal-gvern elettroniku b’mod effettiv. 

Il-pjanijiet ta’ Azzjoni tal-Gvern elettroniku stabbilixxew il-bażi għal attivitajiet futuri ppjanati mill-
Kummissjoni li għalihom biħsiebha (kif irrakkomandat mill-QEA) issaħħaħ il-qafas ta’ 
implimentazzjoni biex tħeġġeġ lill-Istati Membri jlestu s-servizzi tal-gvern elettroniku. 

Skont il-Programm ta’ Politika tad-Deċennju Diġitali “Perkors għad-Deċennju Diġitali” (DDPP) (li 
ntlaħaq qbil politiku dwaru wara t-tmiem tal-awditu u għad irid jiġi adottat formalment) kemm il-
qafas ta’ implimentazzjoni għas-servizzi tal-Gvern elettroniku kif ukoll l-istrateġija għall-
promozzjoni tas-servizzi tal-Gvern elettroniku se jissaħħu permezz tal-mekkaniżmu ta’ monitoraġġ, 
il-qafas ta’ kooperazzjoni kif ukoll ir-rapporti u r-rakkomandazzjonijiet biex jiġu indirizzati n-
nuqqasijiet stabbiliti fil-ħidma tal-Istati Membri biex jintlaħqu l-miri tad-Deċennju Diġitali.  

Il-ħtieġa li jiġu żviluppati pjanijiet direzzjonali u trajettorji nazzjonali lejn l-ilħuq tal-mira li s-servizzi 
pubbliċi ewlenin kollha għandhom ikunu disponibbli onlajn sal-2030 flimkien mal-mekkaniżmu ta’ 
monitoraġġ fil-livell tal-UE skont id-DDPP se tippromwovi wkoll is-servizzi tal-Gvern elettroniku. 

Uħud mill-attivitajiet ewlenin li għaddejjin bħalissa u dawk futuri jinkludu l-ħidma mill-Grupp ta’ 
Esperti dwar l-Amministrazzjoni Pubblika u l-Governanza, ir-reviżjoni tal-Parametru Referenzjarju 
tal-eGov, it-tisħiħ tal-ekosistema għall-identità diġitali u s-servizzi fiduċjarji, l-appoġġ għall-
forniment sostenibbli ta’ servizzi tal-gvern diġitali fil-livell lokali, il-proposta biex tinħoloq 
kooperazzjoni strutturali dwar l-interoperabbiltà fost l-Istati Membri u l-Kummissjoni, l-
implimentazzjoni tar-Regolament dwar il-Gateway Diġitali Unika, u inizjattiva ġdida fil-qasam tad-
dritt soċjetarju, (ara l-Gvern elettroniku |) Il-Kummissjoni Ewropea) 

VII. Il-Kummissjoni tqis il-Parametru Referenzjarju tal-Gvern elettroniku adattat għall-kejl tal-livell 

tal-forniment ta’ servizzi pubbliċi fl-Istati Membri. Għalkemm l-eżerċizzju tal-Parametru 
Referenzjarju ma kienx imfassal speċifikament biex jimmonitorja l-Pjan ta’ Azzjoni, il-Kummissjoni 
tqis li dan ikopri l-pjan minħabba li jkejjel il-prinċipji tiegħu permezz tal-indikaturi tiegħu. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_mt
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_mt
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IX.  Is-sinerġiji bejn l-attivitajiet promozzjonali taħt ir-reġimi differenti ta’ finanzjament (bħall-

programm ISA2), ġew sfruttati (pereż. permezz ta’ repożitorji komuni (JOINUP), kampanji (Sfida tal-
innovazzjoni diġitali) u avvenimenti (Konferenza diġitali, workshops komuni fl-EWRC)). Il-
koordinazzjoni kienet limitata mill-iskeda ta’ żmien u l-kuntesti organizzattivi differenti tagħhom u 
n-nuqqas ta’ baġit separat għall-pjan ta’ azzjoni tal-Gvern elettroniku. 

XI. Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjonijiet kollha. Ara t-tweġibiet tal-Kummissjoni fit-

taqsima tar-rakkomandazzjonijiet. 

INTRODUZZJONI (Paragrafi 1-13) 

Tweġibiet tal-Kummissjoni: 

4. Il-Kummissjoni tenfasizza li l-inizjattivi ta’ politika u l-programmi finanzjarji deċiżi wara l-

iskadenza tal-Pjan ta’ Azzjoni eGov bħall-Programm ta’ Politika tad-Deċennju Diġitali u l-Fond 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza tal-Ġenerazzjoni l-Ġdida tal-UE jippromwovu l-istabbiliment ta’ servizzi 
pubbliċi diġitali u sistema ta’ stabbiliment tal-miri u monitoraġġ li jenħtieġ li jippermettu lill-Istati 
Membri jagħmlu bidla radikali fl-istabbiliment ta’ servizzi tal-Gvern diġitali skont il-prinċipji u ħafna 
azzjonijiet tal-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-Gvern elettroniku 2016-2020. 

Il-Kummissjoni tenfasizza li hemm proposta futura dwar l-interoperabbiltà - Strateġija għall-
Interoperabbiltà tal-Gvern tal-UE, li għandha l-għan li tistabbilixxi governanza kondiviża biex 
tidderieġi l-iżvilupp tal-interoperabbiltà bejn l-amministrazzjonijiet pubbliċi tal-UE (CWP 20221).  

AMBITU U APPROĊĊ TAL-AWDITJAR 
(Paragrafi 14-19)  

L-ebda tweġiba mill-Kummissjoni.  

OSSERVAZZJONIJIET (Paragrafi 20-85) 

Tweġibiet tal-Kummissjoni: 

Kaxxa  1 – Viżjoni u prijoritajiet ta’ politika tal-Pjan ta’ Azzjoni 

Ara t-tweġiba għall-paragrafu 27.  

25. Il-pjan ta’ Azzjoni dwar il-Gvern elettroniku 2016 sa 2020 ma setax u ma kienx maħsub biex 

jintroduċi obbligi ġodda għall-Istati Membri. Kien ġie mfassal biex iservi ta’ katalist (kif imsemmi 
fil-paragrafu II tal-QEA) biex jikkoordina l-isforzi ta’ modernizzazzjoni tas-settur pubbliku u r-riżorsi 

                                                 
1 CWP 2022 / Ewropa lesta għall-era diġitali: resource.html (europa.eu) 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
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fil-qasam tal-gvern elettroniku u biex jgħin fil-koordinazzjoni tas-sorsi ta’ finanzjament u l-miżuri 
ta’ akkumpanjament li huma disponibbli għall-Istati Membri permezz ta’ programmi differenti tal-
UE. 

27. Peress li l-pjan ta’ azzjoni kien jikkostitwixxi impenn min-naħa tal-Kummissjoni, dan kien 

jinkludi skadenzi għall-azzjonijiet tal-Kummissjoni biss, li fuqhom l-Istati Membri setgħu jibnu biex 
jissodisfaw l-iskadenzi stabbiliti xi mkien ieħor (pereż. ir-Regolament (UE) Nru 910/2014, ir-
Regolament (UE) 2018/1724, id-Direttiva (UE) 2017/1132, id-Direttiva (UE) 2019/1151) 

Filwaqt li l-pjan ta’ azzjoni nnifsu kien b’mod ċar limitat fiż-żmien (2016–2020), kien maħsub biex 
jikkontribwixxi għal eżiti ferm lil hinn mill-perjodu ta’ żmien tiegħu stess u jwassal għal impatti bi 
skedi ta’ żmien speċifiċi għad-diversi dominji koperti u spiss stabbiliti fl-atti legali rilevanti. 

Kaxxa 4 — Miri li għandhom jinkisbu għad-diġitalizzazzjoni tas-servizzi 
pubbliċi 

Ara t-tweġiba għall-paragrafu 30. 

30. Minn meta l-Kummissjoni adottat il-Proposta tagħha għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill (COM(2021) 574 final / 15.9.2021) li tistabbilixxi l-Programm ta’ Politika tal-2030 “Il-
Perkors għad-Deċennju Diġitali” (li ġie maqbul politikament wara t-tmiem tal-awditu u li għad irid 
jiġi adottat formalment): 

 Dwar il-Mira (1), “servizzi pubbliċi ewlenin” huma ddefiniti bħala servizzi essenzjali 
pprovduti minn entitajiet pubbliċi lil persuni fiżiċi fl-avvenimenti ewlenin tal-ħajja tagħhom 
u lil persuni ġuridiċi fiċ-ċiklu tal-ħajja professjonali tagħhom. 

 tfaċċat formulazzjoni ġdida tal-Mira 3: “100 % taċ-ċittadini tal-Unjoni għandhom aċċess 
għal mezz ta’ identifikazzjoni elettronika (e-ID) sigur rikonoxxut fl-Unjoni kollha, li 
jippermetti l-kontroll sħiħ mill-utenti fuq it-tranżazzjonijiet tal-identità u d-data personali 
kondiviża”.  

Dan għandu jindirizza l-osservazzjoni tal-QEA. 

32. Ara t-tweġiba għall-paragrafu 40. 

34-36. Il-laqgħat regolari tal-Bord ta’ Tmexxija tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-Gvern elettroniku 

pprovdew pjattaforma għal skambju dwar il-progress fir-rigward tat-twettiq tal-Pjan ta’ Azzjoni u l-
aġġornament dwar is-sitwazzjoni attwali.  

Il-Kummissjoni mmonitorjat l-output tal-azzjonijiet tal-Kummissjoni. Hija ma mmonitorjatx b’mod 
komprensiv l-eżiti jew l-impatti tal-pjan ta’ azzjoni, peress li kien ċar li dawn xi drabi jinkisbu barra 
mill-iskeda ta’ żmien tal-pjan ta’ azzjoni. 

Barra minn hekk, kif iddikjarat mill-QEA fil-paragrafi 72, 73 u 75, il-Kummissjoni ġiet infurmata 
dwar il-progress permezz ta’ kuntatt regolari mal-Istati Membri fil-kuntest ta’ gruppi ta’ esperti 
speċifiċi maħluqa għall-kollaborazzjoni u l-iskambju (pereż. fil-Grupp ta’ Esperti tal-FNE u l-Kumitat 
tal-FNE, il-Grupp ta’ Koordinazzjoni tal-SDG, il-Grupp ta’ Esperti dwar l-Interoperabbiltà). 

Kaxxa 5 - Arranġamenti speċifiċi ta’ monitoraġġ għall-Qafas Ewropew għall-
Interoperabbiltà 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
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L-Osservatorju tal-Qafas Nazzjonali għall-Interoperabbiltà (National Interoperability Framework 

Observatory, NIFO) se jibqa’ fis-seħħ għall-perjodu 2021-2027 bħala wieħed mill-indikaturi ewlenin 

tal-prestazzjoni għall-Programm Ewropa Diġitali u l-istrument ewlieni biex titkejjel l-

interoperabbiltà fl-Ewropa. 

 

40, 41 u 42. Il-Parametru Referenzjarju tal-Gvern elettroniku, kif imsemmi, huwa l-istrument 

ta’ kejl annwali biex jevalwa d-disponibbiltà u l-karatteristiċi tal-Gvern elettroniku fl-Ewropa. Dan 
janalizza s-sitwazzjoni attwali tal-forniment ta’ servizzi pubbliċi diġitali fl-Ewropa u jgħin biex tiġi 
identifikata l-ħtieġa għal aktar azzjonijiet fil-livell tal-UE. L-indikaturi mkejla huma marbuta u 
derivati mill-prijoritajiet ta’ politika stabbiliti fil-Pjanijiet ta’ Azzjoni u d-Dikjarazzjonijiet iffirmati 
mill-Istati Membri. Il-Kummissjoni tqis il-Parametru Referenzjarju tal-Gvern elettroniku adattat 
għall-kejl tal-livell tal-forniment ta’ servizzi pubbliċi fl-Istati Membri. Għalkemm l-eżerċizzju tal-
Parametru Referenzjarju ma kienx imfassal speċifikament biex jimmonitorja l-Pjan ta’ Azzjoni, il-
Kummissjoni tqis li dan ikopri l-pjan minħabba li jkejjel il-prinċipji tiegħu permezz tal-indikaturi 
tiegħu. 

43. Il-Kummissjoni ssegwi x-xejriet u l-ħtiġijiet li jirriżultaw madwar il-forniment ta’ servizzi 

pubbliċi diġitali. Bħala riżultat, il-metodoloġija hija maħsuba biex tiġi aġġornata kull tliet / erba’ snin 
biex jinżamm il-pass tal-avvanzi. B’dan il-mod, il-Kummissjoni tista’ tipprovdi paraguni storiċi għal 
sentejn (il-ġbir tad-data huwa biennali, għalhekk stampa sħiħa tas-servizzi kollha fl-avvenimenti 
kollha tal-ħajja hija viżibbli kull sentejn). 

Fir-rapport tal-2021, u wara l-aħħar aġġornament tal-metodu, il-punteġġi ġew amalgamati għal 
sentejn wara metodi differenti. Id-dokument tal-metodu ġie aġġornat u din l-amalgamazzjoni ġiet 
spjegata fir-rapport. L-aġġustamenti ma kinux fattibbli, minħabba l-fatt li żdiedu servizzi ġodda, xi 
wħud tneħħew, filwaqt li diversi mistoqsijiet għall-kejl ta’ diversi servizzi ġew aġġornati / imneħħija 
/ miżjuda wkoll. 

46. Il-Kummissjoni tenfasizza li l-Osservatorju tal-Qafas Nazzjonali għall-Interoperabbiltà (NIFO) 

se jibqa’ fis-seħħ għall-perjodu 2021-2027 bħala l-istrument ewlieni biex titkejjel l-interoperabbiltà 
fl-Ewropa kif ukoll bħala wieħed mill-Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni għall-Programm Ewropa 
Diġitali. 

48. Il-Kummissjoni tenfasizza li waħda mill-miri taħt id-diġitalizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi hija l-

forniment ta’ 100 % tas-servizzi pubbliċi ewlenin online. 

Din il-mira hija maqsuma f’żewġ sottomiri taħt id-DESI: 

 Servizzi pubbliċi diġitali għaċ-ċittadini 

 Servizzi pubbliċi diġitali għan-negozji 

Iż-żewġ indikaturi ġejjin minn kalkoli speċifiċi (disponibbiltà online għal servizzi nazzjonali u 
transfruntiera għan-negozji u ċ-ċittadini) skont l-eżerċizzju tal-Qafas tal-Parametri Referenzjarji 
tal-Gvern Elettroniku. Il-KPI huma disponibbli online: 
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735 

Kaxxa 7 - Id-dewmien fl-implimentazzjoni tal-għodda tal-ipproċessar tal-
pagamenti għall-azzjonijiet 9 u 10 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735
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Peress li l-informazzjoni obbligatorja kollha ppubblikata mill-Istati Membri permezz tal-IRI hija 

disponibbli mingħajr ħlas, u l-Istati Membri jistgħu jitolbu biss tariffi għal informazzjoni jew 

dokumenti li huma jinkludu b’mod fakultattiv u flimkien mas-sett ta’ informazzjoni obbligatorja fis-

sistema ta’ interkonnessjoni (filwaqt li l-ebda Stat Membru ma esprima l-intenzjoni li jagħmel dan), 

il-Kummissjoni tqis li l-impatt ta’ sistema ta’ pagament nieqsa għall-IRI mhuwiex sinifikanti wisq. 

56. In-nodi tal-eIDAS mhux se jiġu sostitwiti awtomatikament mill-kartiera u x’aktarx li dawn se 

jkomplu jintużaw biex jiffaċilitaw l-użu ta’ mezzi ta’ identità nazzjonali bejn il-fruntieri. 

77. Il-Kummissjoni kkoordinat l-attivitajiet promozzjonali safejn ikun possibbli, minħabba r-reġimi 

differenti ta’ finanzjament, in-natura diversa tal-azzjonijiet involuti u l-iskeda ta’ żmien u l-
konfigurazzjonijiet organizzattivi differenti tagħhom. Dan ġie estiż għal repożitorji komuni (JOINUP), 
kampanji (Sfida tal-innovazzjoni diġitali) u avvenimenti (Konferenza DIGITALL, workshops komuni 
fil-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet (EWRC). Peress li ma kien hemm l-ebda baġit separat 
għall-pjan ta’ azzjoni tal-Gvern elettroniku, l-attività promozzjonali kollha kienet marbuta ma’ 
azzjonijiet jew programmi ta’ finanzjament speċifiċi. 

85. Il-Kummissjoni stinkat biex tikseb idea tal-azzjonijiet tal-Istati Membri biex tippromwovi 

soluzzjonijiet Ewropej jew nazzjonali tal-gvern elettroniku safejn kisbet informazzjoni dwar: 

 attivitajiet promozzjonali marbuta mal-implimentazzjoni tal-Infrastrutturi ta’ Servizzi 
Diġitali tal-FNE, permezz tar-rapportar obbligatorju kif miftiehem fil-Ftehimiet ta’ Għotja.  

 l-aħjar prattiki għal attivitajiet promozzjonali permezz tal-iskambju ta’ esperjenza u 
prattika tajba fil-Bord ta’ Tmexxija tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-Gvern elettroniku. 

KONKLUŻJONIJIET U RAKKOMANDAZZJONIJIET 
(Paragrafi 86-98) 

Tweġibiet tal-Kummissjoni: 

86. Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li l-fokus tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-Gvern elettroniku fuq 

azzjonijiet fi ħdan il-Kummissjoni llimita l-influwenza tiegħu fuq it-trawwim effettiv tal-
implimentazzjoni u l-adozzjoni ta’ soluzzjonijiet ta’ Gvern elettroniku mill-Istati Membri.  

Dan l-aħħar, il-Kummissjoni introduċiet strumenti ta’ politika ġodda, b’ingranaġġ politiku akbar 
(Perkors għad-Deċennju Diġitali, Kumpass Diġitali tal-2030) u żiedet sostanzjalment il-
finanzjament. Fil-fehma tal-Kummissjoni, dan għandu jippermetti li l-għanijiet tal-pjan ta’ azzjoni 
jintlaħqu fit-tul. Dawn l-istrumenti huma proposti wkoll biex jinkludu arranġamenti stretti ta’ 
mmirar u monitoraġġ mal-Istati Membri. 

88. L-Artikolu 5(1) tal-Programm ta’ Politika tad-Deċennju Diġitali maqbul politikament (fl-abbozz 

tal-verżjoni tal-Ġuristi-Lingwisti) jaqra kif ġej: 

“Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-progress tal-Unjoni lejn l-objettivi ġenerali stabbiliti fl-
Artikolu 3 u l-miri diġitali stabbiliti fl-Artikolu 4. Għal dak l-għan, il-Kummissjoni għandha tistrieħ 
fuq id-DESI u għandha tistabbilixxi permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni l-KPIs għal kull mira diġitali. 
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Dak l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija 
fl-Artikolu 23(2).” 

Il-Kummissjoni tistenna li timmitiga r-riskju ta’ interpretazzjonijiet differenti mill-Istati Membri billi 
tiddefinixxi KPIs ċari fl-atti ta’ implimentazzjoni.  

89. L-indikaturi l-ġodda se jissupplimentaw il-KPIs eżistenti rrappurtati mill-Parametru 

Referenzjarju tal-Gvern elettroniku u l-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali li jippermetti l-
monitoraġġ mill-qrib tal-miri tal- “Perkors għad-Deċennju Diġitali” u jipprovdi l-kuntest meħtieġ 
għall-fehim tal-iżviluppi. 

93. Il-Kummissjoni hija kunfidenti li l-emenda tar-Regolament eIDAS se twassal biex in-nies kollha 

fl-Ewropa jiġu pprovduti b’mezzi ta’ identifikazzjoni diġitali siguri, affidabbli u aċċettati b’mod 
wiesa’ li jistgħu jintużaw madwar l-Unjoni. 

Rakkomandazzjoni 1 - Tisħiħ tal-qafas ta’ implimentazzjoni 

biex l-Istati Membri jiġu mħeġġa jlestu s-servizzi tal-gvern 

elettroniku 

Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni: 

Diġà hemm bażi soda għall-implimentazzjoni ta’ din ir-rakkomandazzjoni. 

Il-Ftehim politiku ntlaħaq dwar id-DDPP f’Lulju 2022; L-Istati Membri jridu jfasslu pjanijiet 
direzzjonali nazzjonali u jaħdmu kontra t-trajettorji lejn il-miri; ir-rapporti annwali se jqisu l-
progress u r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi se jkollhom l-għan li jindirizzaw in-nuqqasijiet. Barra 
minn hekk, twaqqaf Grupp ta’ Esperti ġdid tal-Istati Membri biex jiddefinixxi mill-ġdid u jimplimenta 
l-Parametru Referenzjarju tal-Gvern elettroniku f’kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri u biex jimmonitorja l-progress lejn il-mira tad-DDPP dwar is-servizzi pubbliċi.  

Il-Kummissjoni tistenna li l-Istati Membri jikkoordinaw mill-qrib l-isforzi tagħhom, billi jieħdu 
vantaġġ sħiħ mill-mekkaniżmi pprovduti mid-DDPP. 

95. Is-sinerġiji bejn l-attivitajiet promozzjonali taħt ir-reġimi differenti ta’ finanzjament (bħall-

programm ISA2), ġew sfruttati (pereż. permezz ta’ repożitorji komuni (JOINUP), kampanji (Sfida tal-
innovazzjoni diġitali) u avvenimenti (Konferenza diġitali, workshops komuni fl-EWRC)). Il-
koordinazzjoni kienet limitata mill-iskeda ta’ żmien u l-kuntesti organizzattivi differenti tagħhom u 
n-nuqqas ta’ baġit separat għall-pjan ta’ azzjoni tal-Gvern elettroniku. 

97. Is-sensibilizzazzjoni għan-negozji u l-SMEs se tiġġedded fil-qafas tal-ekosistema l-ġdida tal-

eID u tal-fiduċja li għandha tiġi stabbilita wara l-proposta għal Qafas Ewropew għall-Identità 
Diġitali.  
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Rakkomandazzjoni 2 - L-iżvilupp ta’ strateġija komprensiva 

għall-promozzjoni effettiva tas-servizzi tal-Gvern 

elettroniku 

Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni: 

Permezz tal-Hubs ta’ Innovazzjoni Diġitali u l-Inkubatur GovTech, kif iffinanzjati mill-Programm 
Ewropa Diġitali, se jsiru disponibbli żewġ strumenti importanti għall-promozzjoni ta’ soluzzjonijiet 
tekniċi għall-Gvern diġitali madwar l-Ewropa. Il-Kummissjoni se tinvestiga l-aħjar mod biex tingrana 
dawn il-kapaċitajiet filwaqt li tfittex li żżid l-għarfien tas-soluzzjonijiet eżistenti. 

Barra minn hekk, il-proposta li jmiss għal politika msaħħa tal-UE dwar l-interoperabbiltà tas-settur 
pubbliku għandha l-għan li ttejjeb l-adozzjoni ta’ soluzzjonijiet diġitali interoperabbli tal-Gvern, billi 
tinkoraġġixxi żvilupp u esperimentazzjoni kkoordinati, u billi żżid id-disponibbiltà ta’ soluzzjonijiet 
aċċettati b’mod komuni u l-aċċess għalihom. 
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