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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, 

bħala l-kumitat responsabbli biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 

riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jistieden lill-Kummissjoni twettaq b'urġenza valutazzjoni bir-reqqa tal-impatt tar-

robotika kemm fuq l-għadd u t-tipi ta' impjiegi kif ukoll fuq il-kwalità u l-profili ta' 

kompetenza tal-impjiegi eżistenti; tiġbor informazzjoni dwar forom ġodda ta' impjieg 

sabiex tantiċipa b'kemm jista' jkun effiċjenza, l-ewwel nett, jekk il-firxa tar-robotika 

tirriżultax f'benesseri u progress per se, jekk din twassalx biex ix-xogħol imwettaq mill-

bniedem ma jibqax neċessarju fi ħdan l-istruttura tradizzjonali ta' produzzjoni u servizzi 

u, jekk ikun il-każ, x'kundizzjonijiet huma meħtieġa flimkien mas-sigurtà finanzjarja 

sabiex jiġi żgurat li n-nies ikunu ċittadini b'saħħithom f'termini ta' benesseri mentali u 

fiżiku, kuntenti u attivi u jekk il-benefiċċji teoretiċi tas-simbjożi bejn il-bnedmin u l-

magni jikkontribwixxux b'mod effettiv għall-benesseri u l-iżvilupp; u, it-tieni, jekk fis-

suq tax-xogħol li qed jinbidel il-prattiki u l-liġijiet tal-Istati Membri jistgħux jiżguraw 

mod soċjalment ġust, inklużiv u sostenibbli biex jitnaqqsu l-inugwaljanza, il-faqar u l-

esklużjoni soċjali, u ambjent fejn il-bnedmin kollha jkollhom opportunitajiet indaqs 

biex jiżviluppaw it-talenti u l-ħiliet tagħhom u s-sens ta' individwalità tagħhom; 

2. Jenfasizza li filwaqt li l-iżvilupp tar-robotika u tal-intelliġenza artifiċjali qed jiżdied, 

huwa kruċjali li dan l-iżvilupp jingħata direzzjoni u jiġu antiċipati l-konsegwenzi 

possibbli fir-rigward tal-impjiegi u l-politika soċjali minħabba li l-użu iktar mifrux u 

globali tar-robotika fil-produzzjoni ta' prodotti u fis-servizzi jirriżulta f'livell ta' 

produttività ogħla li jista' jinkiseb bi ftit manodopera u, konsegwentement, fl-għaxar 

snin li ġejjin ċerti impjiegi se jiġu eliminati kompletament filwaqt li ħafna oħrajn se 

jkunu affettwati; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni twettaq analiżi tal-isfidi u l-

opportunitajiet fl-impjieg u tiżviluppa metodu li jippermetti monitoraġġ tal-għadd u n-

natura tal-impjiegi mitlufa u maħluqa mir-robotizzazzjoni u mill-awtomatizzazzjoni, u 

l-impatt tal-fenomenu fuq id-dħul mitluf mis-sistemi tas-sigurtà soċjali; jistieden, barra 

minn hekk, lill-Kummissjoni tevalwa regolarment u fi djalogu mas-sħab soċjali sa liema 

punt is-sigħat tax-xogħol ta' kull ġimgħa, ta' kull sena u ta' tul il-ħajja jistgħu jitnaqqsu 

mingħajr telf ta' dħul, u tibda tesplora possibilitajiet ġodda ta' finanzjament għal sistemi 

ta' protezzjoni soċjali futuri u tikkunsidra mill-ġdid kif il-ħaddiema jipparteċipaw 

f'xogħolhom u kif il-pjattaformi tax-xogħol diġitali jistgħu jikkollegaw aħjar l-

individwi, il-gruppi u l-proġetti;  

3. Jirrimarka li, bir-robotizzazzjoni, minn naħa waħda jintilfu ħafna postijiet tax-xogħol, u 

min-naħa l-oħra f'bosta oqsma l-ħinijiet tax-xogħol individwali jitqassru, u li l-pagi 

jkunu jistgħu jiġu ffinanzjati permezz taż-żieda fil-produttività; 

4. Jemmen li r-robots jenħtieġ li jiġu ddisinjati permezz ta' proċessi li jiżguraw il-kontroll 

tal-bniedem u r-riversibilità tal-operazzjonijiet tar-robots u li fid-dawl tal-livell dejjem 

ogħla ta' awtonomija tar-robots, dan jenħtieġ li jkun akkumpanjat mill-emendar tar-

regoli dwar ir-responsabbiltà fir-rigward tal-konsegwenzi assoċjati mal-azzjonijiet jew 

in-nuqqas ta' azzjoni tar-robots; jinsab imħasseb dwar in-nuqqas ta' qafas ġenerali u 

dispożizzjonijiet legali fir-rigward tal-awtomatizzazzjoni tax-xogħol f'din ir-

rivoluzzjoni industrijali ġdida u li għadha għaddejja u jqis li huwa ta' importanza 
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essenzjali għall-Unjoni li tispeċifika qafas legali li jirrifletti l-kumplessità tar-robotika u 

l-bosta implikazzjonijiet soċjali tagħha; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni tipproponi 

definizzjoni komuni ta' robots awtonomi intelliġenti u s-sottokategoriji tagħhom fuq il-

post tax-xogħol u tikkunsidra l-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' skema ta' assigurazzjoni 

obbligatorja li tkopri l-fallimenti u l-ħsarat potenzjali kkawżati mir-robots; 

5. Jenfasizza li s-sistemi edukattivi u ta' taħriġ iridu jadattaw għall-bidliet fil-

professjonijiet u fil-modi ta' produzzjoni, b'enfasi ikbar fuq impjiegi b'kontenut kreattiv 

u mhux ripetittiv sabiex jiġi ppreservat il-valur tax-xogħol imwettaq mill-bniedem u 

sabiex il-ġenerazzjonijiet kollha jiġu pprovduti bl-għodda kollha meħtieġa biex ikun 

jista' jkollhom l-aqwa tħejjija possibbli għas-suq tax-xogħol f'dinja li qiegħda dejjem 

tinbidel minħabba l-awtomazzjoni u r-robotizzazzjoni; jisħaq fuq l-importanza tal-

flessibbiltà tal-ħiliet u jenfasizza l-importanza tal-ħiliet għall-ħajja u tal-ħiliet soċjali fl-

edukazzjoni; jinsab ċert li minbarra l-għarfien akkademiku li jitgħallmu fl-iskejjel, it-

tfal jeħtieġ li jakkwistaw ħiliet ta' ħsieb kritiku sabiex ikunu jistgħu jistaqsu u jieħdu 

deċiżjonijiet infurmati u ħiliet kreattivi sabiex ikunu jistgħu jirrealizzaw l-ideat tagħhom 

u jiżviluppaw sens ta' inizjattiva, u li t-tagħlim tul il-ħajja jeħtieġ li jitwettaq permezz ta' 

aġir fit-tul; jenfasizza li l-kompetenzi diġitali huma essenzjali għar-ritmu mgħaġġel 

attwali ta' awtomatizzazzjoni u diġitalizzazzjoni tax-xogħol, u li s-servizzi jeħtieġu l-

iżvilupp immedjat ta' ħiliet u kompetenzi diġitali sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' 

impjiegi, u jinqered kemm l-illitteriżmu diġitali li qiegħed jikber kif ukoll ir-riskju ta' 

esklużjoni soċjali assoċjat miegħu; jenfasizza li jenħtieġ li tingħata attenzjoni partikolari 

fir-rigward tad-diġitalizzazzjoni tat-tagħlim u l-isfruttar tar-robotizzazzjoni fit-tagħlim 

filwaqt li jenħtieġ li l-edukazzjoni tenfasizza wkoll l-istudji umanistiċi, li jġibu 

magħhom benefiċċji fil-forma ta' kwalitajiet kreattivi, inventivi, artistiċi u kulturali fis-

suq tax-xogħol li qiegħed jinbidel sabiex il-bnedmin jibqa' jkollhom vantaġġ 

komparattiv fuq il-magni; 

6. Jammetti li r-robotika toffri potenzjal kbir ta' appoġġ u għajnuna, b'mod partikolari, 

għall-persuni b'diżabilità u għall-anzjani fil-ħajja ta' kuljum tagħhom u tista' 

tikkontribwixxi bil-kbir għall-awtodeterminazzjoni ta' ħajjithom u għall-inklużjoni 

tagħhom fis-suq tax-xogħol, u huwa tal-fehma li trid tingħata kunsiderazzjoni bir-reqqa 

fir-rigward tal-kwistjoni ta' x'dispożizzjonijiet dwar l-impjieg jistgħu jkunu meħtieġa 

f'termini ta' forza tax-xogħol jekk l-iżvilupp artifiċjali jew ġenetiku jew iż-żieda fil-

kapaċitajiet umani eżistenti jwasslu għal nies b'kapaċitajiet straordinarji, u b'hekk 

tinbidel it-tifsira tat-terminu "diżabilità" u jingħata vantaġġ indiskutibbli lil nies b'aċċess 

għal tali innovazzjonijiet teknoloġiċi, għodod u intervent li naturalment se jqajjem 

kwistjonijiet etiċi u morali li jenħtieġ li jiġu eżaminati bir-reqqa;  

7. Jenfasizza li d-deċiżjoni individwali li dak li jkun jagħżel jew jirrifjuta impjant, prostesi 

jew estensjoni għal ġisem ta' bniedem qatt ma trid twassal għal trattament mhux 

favorevoli jew theddid fir-rigward tal-impjieg, l-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa, is-

sigurtà soċjali jew benefiċċji oħrajn u jenfasizza li ċ-ċittadini kollha jeħtiġilhom 

ikollhom aċċess ugwali u mingħajr ostakoli biex jibbenefikaw minn teknoloġiji ġodda; 

jenfasizza f'dan ir-rigward li, peress li d-dinjità tal-bniedem hija punt fokali tad-dritt 

internazzjonali u tal-Unjoni fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, huwa importanti li jiġi 

eżaminat kif jista' jiġi żgurat li dawk li għadhom mhumiex ikklassifikati bħala diżabbli 

ma jiġux trattati, b'paragun ma' "persuni msaħħa", fi żvantaġġ simili għal persuni 

b'diżabilità mentali u persuni b'diżabilità intellettwali, u jekk il-persuni li jgħixu 
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b'diżabilità mentali u l-persuni li jgħixu b'diżabilità intellettwali humiex se jkunu kapaċi 

jieħdu deċiżjonijiet indipendenti permezz ta' teħid ta' deċiżjonijiet appoġġati kif spjegat 

fil-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità bl-għajnuna tar-robots u kif se 

tiġi kondiviża r-responsabbiltà bejniethom; 

8. Jinnota, mandankollu, li l-użu tar-robots joħloq riskji li jenħtieġ li jintiżnu bir-reqqa 

kontra l-benefiċċji li jistgħu jġibu magħhom; jinnota li jenħtieġ li jiġu kkunsidrati l-

korrimenti fuq ix-xogħol ikkawżati mir-robots u t-talbiet ta' kumpens relatati; jinnota li, 

filwaqt li t-teknoloġija robotika li tintlibes, bħal esoskeletri maħsuba għall-protezzjoni 

ta' korrimenti fuq il-post tax-xogħol, tista' żżid il-produttività, dan jista' jwassal ukoll 

għal aspettattivi ogħla mill-ħaddiema min-naħa tal-impjegatur, u għalhekk, għal riskji 

ikbar ta' korriment; jirrimarka li dan irid jitqies, inter alia, mil-leġiżlaturi, mill-

impjegaturi, mit-trejdjunjins u mill-impjegati permezz ta' regoli interni u ftehimiet 

kollettivi, u li riskji oħra assoċjati mar-robots jafu jikkonċernaw l-antidiskriminazzjoni, 

pereżempju fl-eventwalità li, wara intervista tax-xogħol, id-data miġbura twassal għal 

analiżi mhux intenjonata; jinnota li b'konsegwenza tal-użu tar-robotika jistgħu jitfaċċaw 

ukoll sfidi ġodda relatati mal-kummerċ u mal-privatezza; 

9. Jenfasizza li fid-dawl tad-diviżjonijiet li qegħdin jiżdiedu fis-soċjetà, bi klassi tan-nofs 

li qiegħda tiċkien, huwa importanti li wieħed izomm f'moħħu li l-iżvilupp tar-robotika 

jista' jwassal għal konċentrazzjoni għolja ta' ġid u influwenza f'idejn minoranza; 

10. Jinnota li l-impatt fuq il-politika soċjali u tal-impjiegi kkawżat mill-progress 

teknoloġiku u r-robotizzazzjoni kontinwa rrivoluzzjona l-mod li bih il-persuni jaċċedu u 

jipprovdu informazzjoni, jikkomunikaw, jissoċjalizzaw u jaħdmu, u b'hekk ħoloq kemm 

opportunitajiet ġodda kif ukoll sfidi, filwaqt li fetaħ prospetti ġodda bil-possibbiltà ta' 

żieda fl-effiċjenza tal-attivitajiet, li twassal għal iffrankar ta' enerġija u materjali; 

Jinnota, madankollu, li filwaqt li r-robotika u l-intelliġenza artifiċjali jwiegħdu vantaġġi 

reali fi żmien qasir u medju f'termini ta' effikaċja u ekonomija mhux biss għall-

produzzjoni u l-kummerċ iżda anke f'oqsma fejn minħabba l-interazzjoni, l-intelliġenza 

u l-kreattività tal-bniedem, l-awtomatizzazzjoni hija diffiċli u s'issa dan kien ifisser li 

kien hemm l-involviment ta' bnedmin biss, bħal pereżempju setturi li fihom jiġi 

impjegat għadd kbir ta' persuni kultant b'ħiliet baxxi, hemm il-periklu li l-għadd ta' 

impjiegi fil-qasam tar-robotika mhux se jiżdied b'mod li jaqbel man-numru ta' impjiegi 

li mistennija jintilfu f'oqsma bħat-trasport, il-loġistika u x-xogħol f'uffiċċju; jistieden 

għalhekk lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex, f'kooperazzjoni mas-sħab soċjali u 

mal-awtoritajiet lokali u reġjonali fejn xieraq, jiżviluppaw mekkaniżmi ġodda ta' 

protezzjoni adegwati għall-mudelli tax-xogħol u tal-karriera ffurmati mid-

diġitalizzazzjoni u ż-żieda fl-użu tar-robotika, u jipprovdu edukazzjoni u taħriġ xierqa 

għal kulħadd; 

11. Jindika li, minħabba l-iżvilupp u l-użu ta' robots intelliġenti u kollaborattivi u tal-

intelliġenza artifiċjali, id-differenza bejn il-ħolqien u t-telf ta' impjiegi jista' jkollha 

konsegwenzi fuq is-sostenibbiltà finanzjarja tal-iskemi tas-sigurtà soċjali, tas-sistemi 

tal-pensjoni u tas-sistemi tal-assigurazzjoni tal-qgħad tal-Istati Membri, u jenfasizza li 

telf ta' impjiegi fi żmien medju u fit-tul b'konsegwenza tar-robotizzazzjoni jista' jkun 

assoċjat ukoll mar-riskju ta' telf fil-kapaċità ta' konsum; jenfasizza li l-maġġoranza tal-

benefiċċji li jiġu mill-awtomatizzazzjoni u r-robotizzazzjoni fl-impjieg jenħtieġ li jiġu 

mhux biss mit-tnaqqis fl-ispejjeż tax-xogħol iżda wkoll miż-żieda fil-produttività 
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permezz ta' inqas żbalji, aktar produzzjoni u titjib fil-kwalità, fis-sikurezza u fil-

veloċità; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkonsultaw u jinvolvu s-sħab 

soċjali b'mod regolari fl-adozzjoni tal-qafas regolatorju għar-robotika u għall-ekonomija 

diġitali, jidentifikaw ir-riskji tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol li jirriżultaw 

mill-innovazzjonijiet teknoloġiċi u jieħdu miżuri xierqa biex jegħlbuhom, u jesploraw 

il-possibbiltà li tiġi introdotta sistema ta' notifika qabel l-istabbiliment ta' robots u l-

parteċipazzjoni relattiva tagħhom għall-fatturat tal-kumpaniji għall-finijiet ta' 

tassazzjoni u kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali; 

12. Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta linji gwida dwar il-prinċipji etiċi u soċjali 

stabbiliti biex jakkumpanjaw regolamenti futuri fil-qasam tar-robotika, b'mod 

partikolari fir-rigward tal-objettiv tad-definizzjoni ta' standards li jħarsu 'l quddiem u li 

jkunu adegwati għal żviluppi teknoloġiċi futuri; 

13. Jirreferi għall-hekk imsejħa esternalizzazzjoni miftuħa (crowdworking); jistieden lill-

Kummissjoni teżamina din il-forma ġdida ta' impjieg u teżamina sa liema punt is-

sistemi tas-sigurtà soċjali u l-liġi tax-xogħol applikabbli jeħtieġ li jiġu aġġustati biex 

jipprovdu protezzjoni adegwata għall-"crowdworkers"; 

14.  Jenfasizza li filwaqt li huwa impossibbli li l-progress teknoloġiku jinżamm lura, il-

ġenerazzjoni attwali għandha l-opportunità kif ukoll ir-responsabbiltà li tiddirezzjona r-

rotta tiegħu għall-benefiċċju tan-nies u tal-pjaneta; huwa tal-fehma li jenħtieġ li l-

Unjoni tikkontribwixxi għal strateġija integrata fl-oqsma ta' politika tal-assistenza 

soċjali, it-tkabbir ekonomiku u t-teknoloġija, sabiex tkun fuq quddiem nett tal-iżvilupp 

globali; jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jistudjaw bir-reqqa l-

konsegwenzi fil-futur qrib tal-użu iktar wiesa' ta' sistemi robotiċi fuq ix-xogħol u 

jipprovdu qafas għal dan l-iżvilupp b'leġiżlazzjoni mfassla biex it-tranżizzjoni 

teknoloġika tkun kemm jista' jkun mingħajr xkiel għall-ħaddiema, u jemmen bis-sħiħ li, 

bħala kwistjoni urġenti, trid tinstab soluzzjoni għall-kwistjoni ta' jekk, b'riżultat tal-

iżviluppi ulterjuri fir-robotika u ta' soluzzjonijiet irħas, se jkunx hemm impjiegi fejn il-

kapaċità tan-nies li jaħdmu se tkun ristretta bil-liġi minħabba n-natura dannuża jew 

perikoluża tax-xogħol vis-à-vis s-saħħa tal-bniedem (bħal fil-każ tar-regoli attwalment 

applikabbli għal nisa tqal) jew minħabba raġunijiet oħra, u jsibu tweġiba għall-

mistoqsija dwar liema oqsma potenzjalment jistgħu jitqiesu għal restrizzjonijiet jew 

projbizzjonijiet ta' awtomatizzazzjoni parzjali jew totali sabiex jiġu garantiti s-sikurezza 

u r-rispett tad-drittijiet fundamentali li qed jiġu kkontestati bl-awtomatizzazzjoni ikbar 

ta' industriji sħaħ, filwaqt li jitqiesu s-sostenibbiltà u l-bidliet demografiċi u filwaqt li 

jiġu evitati konsegwenzi mhux intenzjonati; 

15. Jemmen li minħabba l-pass tal-avvanz teknoloġiku jenħtieġ li naħdmu biex nilleġiżlaw 

għar-robotika għall-futur prevedibbli; jemmen ukoll li l-leġiżlazzjoni jenħtieġ li tkun 

adattata għall-iskop tagħha sabiex tirreaġixxi għall-bidliet xjentifiċi u teknoloġiċi; huwa 

tal-fehma li jenħtieġ li jiġi antiċipat l-iżvilupp ta' linji ta' azzjoni ġodda li jistgħu 

jiżviluppaw abbażi tal-iżvilupp ulterjuri tar-robotika u tal-intelliġenza artifiċjali; 

jirrimarka, madankollu, li r-robots mhumiex biss għodod għax-xogħol iżda kulma jmur 

qed jaġixxu b'mod iżjed awtonomu fil-produzzjoni ta' prodotti u servizzi, u  għalhekk 

jitlob sistemi ta' protezzjoni komprensivi biex jiġi żgurat li s-saħħa u s-sikurezza tal-

ħaddiema tkun protetta b'mod adegwat meta jaħdmu flimkien jew fil-qrib ta' sistemi 

robotiċi u forom oħra ta' intelliġenza artifiċjali, u regoli ta' responsabbiltà li jiżguraw li 
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l-ħsara kkawżata minn robots awtonomi tkun ittrattata b'mod inekwivoku favur l-

impjegati kkonċernati; jistieden għalhekk lill-Unjoni u lill-Istati Membri jħeġġu t-

tnedija ta' djalogu pubbliku strutturat dwar il-konsegwenzi tal-iżvilupp ta' dawk it-

teknoloġiji malajr kemm jista' jkun, u jistieden lil-persuni interessati involuti fir-riċerka 

jiżviluppaw approċċ kritiku u jipprovdu kontribut kostruttiv għad-djalogu pubbliku; 

16. Jenfasizza li kwalunkwe attività ta' pproċessar imwettqa minn sistemi robotiċi u tal-

intelliġenza artifiċjali trid tkun f'konformità sħiħa mad-dritt tal-Unjoni dwar il-

protezzjoni tad-data u trid tinkorpora l-prinċipji ta' privatezza bid-disinn u ta' privatezza 

b'mod awtomatiku; 

17. Jinnota li r-robotizzazzjoni toffri opportunitajiet konsiderevoli biex iġġib l-industrija tal-

manifattura lura fl-Unjoni u b'hekk toħloq opportunitajiet ġodda ta' impjiegi, b'mod 

partikolari għal ħaddiema b'livell baxx ta' ħiliet; 

18. Jemmen li l-użu tar-robots fil-produzzjoni jġib miegħu sfidi kbar għas-saħħa u s-

sikurezza fil-post tax-xogħol; jirrimarka li r-robotizzazzjoni tista', minn naħa waħda, 

tnaqqas il-piż fiżiku fuq il-ħaddiema, iżda min-naħa l-oħra tista' tirriżulta wkoll fi 

strapazz mentali ikbar minħabba ż-żieda fir-responsabbiltà tal-individwu fi proċessi ta' 

produzzjoni aktar kumplessi; jistieden lill-Kummissjoni u lill-aġenziji tagħha, b'mod 

partikolari l-EU-OSHA, jeżaminaw l-effetti tad-diġitalizzazzjoni, tar-robotika u tal-

intelliġenza artifiċjali fuq l-istrapazz mentali u jagħmlu proposti għal kontromiżuri; 

jitlob li l-impjegati jingħataw l-opportunità li jieħdu sehem attiv fit-tiswir tal-ambjent 

tax-xogħol tagħhom f'kull ħin, u li s-sħab soċjali u t-trejdjunjins jiġu involuti fil-livelli 

kollha; 

19. Jirreferi għal studji xjentifiċi li identifikaw erba' problemi kbar li jinqalgħu meta wieħed 

jipprova jilleġiżla għall-użu tar-robots: id-diskrezzjoni, fir-rigward tal-pjattaformi u l-

manifatturi involuti fl-iżvilupp u r-riċerka tal-intelliġenza artifiċjali, li taf mhux dejjem 

tkun viżibbli għar-regolaturi; il-propagazzjoni li sseħħ meta s-sistemi tal-intelliġenza 

artifiċjali jiġu żviluppati bl-użu ta' timijiet ta' riċerkaturi li jkunu separati b'mod 

organizzattiv, ġeografiku u ġurisdizzjonali; id-diskrezzjoni tirreferi għall-fatt li s-sistemi 

tal-intelliġenza artifiċjali jistgħu jinvolvu komponenti tal-ħardwer u tas-softwer 

preeżistenti, distinti u separati; jinnota li l-effetti tar-raggruppament ta' dawk il-

komponenti kollha jistgħu jiġu apprezzati kompletament a aposterjori biss u li l-opaċità 

ifisser li l-mod kif jaħdmu s-sistemi tal-intelliġenza artifiċjali jistgħu jkunu aktar opaki 

minn teknoloġiji preċedenti; jinnota li dan jista' jikkostitwixxi problema għar-regolaturi 

peress li hemm nuqqas ta' ċarezza dwar il-problemi li jistgħu jinħolqu minn tali sistemi 

u dwar kif dawn il-problemi jistgħu jiġu indirizzati. 
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