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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, it-23 ta’ Frar 2021 

Jeħtieġ li jsiru sforzi akbar biex l-Ewropej kollha jkollhom 
ħiliet diġitali bażiċi 
Fid-dinja tal-lum, il-ħiliet diġitali qed isiru dejjem aktar importanti. Madankollu, fi snin reċenti ftit 
li xejn sar progress fi ħdan l-UE f’dak li jirrigwarda t-titjib tal-kompetenzi diġitali bażiċi fost l-adulti 
Ewropej. Il-Kummissjoni ħarġet gwida u appoġġat lill-Istati Membri, iżda kien hemm relattivament 
ftit proġetti ffinanzjati mill-UE li jiffukaw fuq il-litteriżmu diġitali bażiku għall-adulti. Il-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri (QEA) irrieżaminat dak li l-UE għamlet biex iżżid il-ħiliet diġitali fost l-adulti, 
u dak li huwa ppjanat għall-perjodu 2021-2027. 

Fl-2019, aktar minn 75 miljun adult Ewropew fl-età tax-xogħol ma kellhomx mill-inqas ħiliet diġitali 
bażiċi. Dan kien partikolarment il-każ għall-persuni akbar fl-età, għal dawk b’livell baxx ta’ 
edukazzjoni u għal dawk qiegħda. Fl-istess ħin, aktar minn 90 % tal-impjiegi diġà jirrikjedu mill-inqas 
ħiliet diġitali bażiċi. 

“Il-pandemija tal-COVID-19 kompliet tenfasizza l-importanza tal-ħiliet diġitali bażiċi għaċ-ċittadini,” 
qalet Iliana Ivanova, il-membru tal-QEA responsabbli għar-rapport analitiku. “Aħna nosservaw li l-
adulti b’kompetenzi diġitali ogħla jsibu impjiegi aktar faċilment; jaqilgħu wkoll aktar mill-pari 
tagħhom li għandhom inqas ħiliet. Ir-rapport analitiku tagħna juri li l-UE ilha li rrikonoxxiet l-
importanza tal-ħiliet diġitali bażiċi għaċ-ċittadini kollha iżda għad fadal ħafna xi jsir. Issa huwa ż-
żmien ideali biex nixħtu dawl fuq din il-kwistjoni u nittama li l-partijiet ikkonċernati ewlenin tagħna 
se jsibu r-rapport analitiku tagħna utli fit-tħejjijiet tagħhom għall-bidu tal-perjodu ta’ 
programmazzjoni l-ġdid għall-2021-2027”. 

L-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali huma responsabbiltà tal-Istati Membri. Madankollu, id-distakk 
diġitali bejn l-adulti li għandhom ħiliet diġitali bażiċi u dawk li ma għandhomx ivarja b’mod 
konsiderevoli fost l-Istati Membri. Skont l-indikaturi użati mill-Kummissjoni, il-livelli tal-kompetenzi 
diġitali bażiċi fi ħdan l-Istati Membri ma ttejbux b’mod sinifikanti fi snin reċenti. 

Mill-2015 ’il quddiem, il-Kummissjoni ħadet għadd ta’ miżuri biex ittejjeb il-ħiliet diġitali taċ-ċittadini. 
B’riżultat ta’ dan, bejn l-2016 u l-2018, proġetti nazzjonali taħt l-inizjattiva “Koalizzjoni għall-Ħiliet u 
l-Impjiegi Diġitali” offrew lil kważi 11-il miljun Ewropew mill-gruppi kollha ta’ età opportunità biex 
itejbu l-litteriżmu diġitali tagħhom. Madankollu, madwar nofshom kienu studenti tal-iskola primarja 
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u sekondarja, u ma hemm l-ebda ċifra dwar l-impatt li dawn l-attivitajiet fl-aħħar mill-aħħar kellhom 
fuq l-objettivi ta’ din l-inizjattiva. 

L-attivitajiet fil-qasam speċifiku tal-ħiliet diġitali bażiċi għall-adulti normalment ikunu parti minn 
inizjattivi usa’. Dan ġeneralment jagħmilha impossibbli li jiġu ddeterminati l-fondi totali tal-UE li 
jkunu ntefqu f’dan il-qasam biss. Madankollu, id-data disponibbli tissuġġerixxi li l-finanzjament 
immirat speċifikament għat-titjib tal-ħiliet diġitali tal-adulti huwa relattivament baxx: pereżempju, 
proġetti li jindirizzaw speċifikament it-taħriġ diġitali fl-Istati Membri rrappreżentaw biss madwar 2 % 
tat-total tal-finanzjament mill-FSE fil-perjodu 2014-2020, minkejja li dan kien qasam ta’ prijorità.  

Għall-perjodu 2021-2027, għall-ewwel darba l-Kummissjoni stabbiliet objettiv speċifiku biex il-
perċentwal ta’ ċittadini b’ħiliet diġitali bażiċi jiżdied minn 56 % fl-2019 għal 70 % fl-2025. Sabiex jiġu 
assistiti dawk li jfasslu l-liġijiet u l-awtoritajiet involuti fil-programmazzjoni u fl-implimentazzjoni tal-
programmi, l-awdituri jiġbdu l-attenzjoni għal xi sfidi. Dawn huma relatati mal-allokazzjoni ta’ 
ammonti speċifiċi ta’ programmi futuri tal-UE, id-definizzjoni ta’ subobjettivi u stadji importanti u l-
valutazzjoni konsistenti tal-ħiliet diġitali f’ambjent diġitali li qed jinbidel b’mod kostanti u rapidu. 

 
Informazzjoni ġenerali 
Dan ir-rapport analitiku mhuwiex ir-riżultat ta’ awditu iżda pjuttost ta’ analiżi ta’ informazzjoni 
prinċipalment disponibbli għall-pubbliku. Huwa ma jinkludi l-ebda valutazzjoni ta’ azzjoni li ttieħdet 
mill-Kummissjoni f’dan il-qasam jew ta’ rakkomandazzjonijiet. L-awdituri analizzaw l-iżvilupp li kien 
hemm fi snin reċenti f’dak li jirrigwarda l-ħiliet diġitali bażiċi fost l-adulti fl-età tax-xogħol (25-
64 sena), fil-kuntest tal-azzjoni li ttieħdet mill-UE f’dan il-qasam mill-2010 ’l hawn, b’mod partikolari 
f’dawn l-aħħar 5 snin. L-istrateġija fuq terminu twil u ta’ livell għoli tal-UE, Ewropa 2020, li damet 
għaddejja mill-2010 sal-2020, inkludiet l-Aġenda Diġitali għall-Ewropa bħala waħda mis-seba’ 
“inizjattivi ewlenin” tagħha. Għalhekk, l-UE għandha wkoll rwol billi tgħin lill-Istati Membri 
jindirizzaw sfidi komuni, bħal soċjetajiet li qed jixjieħu, defiċits fil-ħiliet, żviluppi teknoloġiċi u 
kompetizzjoni f’livell globali.  
 
Ir-Rapport Analitiku tal-QEA Nru 2/2021 “Azzjonijiet li ttieħdu mill-UE biex jiġi indirizzat il-livell baxx 
ta’ ħiliet diġitali” huwa disponibbli fuq eca.europa.eu bi 23 lingwa. 
 
Il-QEA hija involuta fil-grupp tal-proġett kooperattiv “Workforce 2030 – Challenges and 
opportunities” tal-EUROSAI, li janalizza l-bidliet globali, teknoloġiċi u demografiċi li d-dinja se tiffaċċa 
fil-futur, kif ukoll l-effetti tagħhom fuq il-forza tax-xogħol. L-istituzzjonijiet nazzjonali tal-awditjar 
nedew għadd ta’ awditi paralleli, u dan ir-rapport analitiku se jifforma parti mir-rapport finali tal-
grupp ta’ ħidma. 
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