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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, 
ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-iżviluppi fl-Intelliġenza Artifiċjali (IA) qed isiru b'rata mgħaġġla u billi l-IA diġà 
kellha rwol fil-ħajja tagħna ta' kuljum għal diversi snin; billi l-IA u r-robotika qed jagħtu 
spinta lill-innovazzjoni, iwasslu għal mudelli kummerċjali ġodda u jkollhom rwol ewlieni
biex jittrasformaw is-soċjetajiet tagħna u jiddiġitalizzaw l-ekonomiji tagħna f'ħafna 
setturi, bħall-industrija, il-kura tas-saħħa, il-bini u t-trasport;

B. billi ċ-Ċina u l-Istati Uniti huma l-pajjiżi mexxejja fit-teknoloġiji tal-IA u l-UE bħalissa 
waqgħet ferm lura; billi se jkun impossibbli għall-UE li tlaħħaq ma' dan mingħajr 
approċċ ikkoordinat fil-livell Ewropew; billi approċċ komuni għall-IA jippermetti lill-UE 
tippromwovi aħjar il-valuri tagħha madwar id-dinja u jkollha rwol akbar u aktar effettiv 
fix-xena globali;

C. billi madwar kwart tar-robots industrijali kollha u nofs ir-robots relatati ma' servizz 
professjonali fid-dinja huma prodotti minn kumpaniji Ewropej, u għalhekk l-UE diġà 
għandha assi importanti li fuqhom jenħtieġ li tibbaża l-Politika Industrijali Ewropea 
tagħha;

D. billi approċċ komuni se jiffaċilita l-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-IA għall-benefiċċju tas-
soċjetà, filwaqt li jindirizza wkoll l-isfidi ppreżentati minn dawn it-teknoloġiji sabiex 
tingħata spinta lill-innovazzjoni, tissaħħaħ il-kwalità tal-prodotti u tas-servizzi attivati bl-
IA, jitjiebu l-esperjenza u l-fiduċja tal-konsumaturi fit-teknoloġiji tal-IA u tar-robotika, u 
tiġi evitata l-frammentazzjoni tas-suq intern; 

E. billi l-iżvilupp tal-IA u tar-robotika jeħtieġ li jinkludi s-soċjetà inġenerali; billi, 
madankollu, fl-2018, iż-żoni rurali fil-parti l-kbira tagħhom baqgħu jiġu esklużi mill-
benefiċċji tal-IA, peress li 8 % tad-djar mhuma koperti minn ebda netwerk fiss, u 53 % 
mhuma koperti minn ebda teknoloġija ta' "aċċess tal-ġenerazzjoni li jmiss" (VDSL, Cable 
Docsis 3.0 jew FTTP);

F. billi l-iżvilupp ta' servizzi u prodotti attivati bl-IA jirrikjedi l-konnettività, il-fluss ħieles 
tad-data u l-aċċessibbiltà tad-data fi ħdan l-UE; billi l-użu ta' tekniki avvanzati tal-
estrazzjoni tad-data fis-servizzi u fil-prodotti jista' jgħin iżid il-kwalità tat-teħid ta' 
deċiżjonijiet, u b'hekk l-għażla tal-konsumaturi, u jtejjeb il-prestazzjoni tan-negozji;

G. billi ċ-ċibersigurtà hija vitali sabiex jiġi żgurat li d-data ma tiġix korrotta jew użata ħażin 
b'mod malizzjuż biex l-IA tiffunzjona b'mod li jagħmel ħsara liċ-ċittadini jew lill-
kumpaniji, li jxekkel lill-industrija u lill-fiduċja tal-konsumaturi fl-IA; billi l-iżviluppi fl-
IA jżidu d-dipendenza fuq dawk is-sistemi għal azzjonijiet u deċiżjonijiet, li min-naħa 
tagħhom jeħtieġu standards għoljin ta' reżiljenza ċibernetika fl-UE għal protezzjoni 
kontra ksur u nuqqasijiet fiċ-ċibersigurtà;

H. billi l-iżviluppi teknoloġiċi fil-prodotti u fis-servizzi intelliġenti jistgħu jkunu ta' 
benefiċċju għall-ekonomija tal-għarfien, li hija bbażata fuq il-kwantità, il-kwalità u l-
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aċċessibbiltà tal-informazzjoni disponibbli, u li b'hekk tista' twassal għal adattament aħjar 
għall-ħtiġijiet tal-konsumaturi;

I. billi l-konsumaturi jenħtieġ li jkunu jistgħu jafdaw lit-teknoloġija li jinteraġixxu magħha, 
u billi għalhekk hemm il-ħtieġa li jingħata rispons għat-tħassib etiku fuq l-iżvilupp tal-IA 
u tar-robotika; billi l-UE jenħtieġ li tibbaża r-rispons tagħha għal dan it-tħassib fuq ir-
rispett għall-valuri inkorporati fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-Karta 
tal-UE tad-Drittijiet Fundamentali; billi l-Grupp ta' Esperti ta' Livell Għoli dwar l-
Intelliġenza Artifiċjali stabbilit mill-Kummissjoni se jiżviluppa abbozzi ta' linji gwida 
etiċi dwar l-IA sa tmiem l-2018;

1. Jissottolinja li l-ewwel u l-aktar kundizzjoni importanti biex l-UE tlaħħaq mal-IA hija li 
taġixxi fi ħdan qafas komuni;

2. Jenfasizza li azzjonijiet mhux ikkoordinati f'termini tar-R&Ż, deċiżjonijiet diverġenti 
f'termini tar-regolamentazzjoni u azzjonijiet fil-livell internazzjonali jkomplu jkabbru d-
distanza tal-UE minn dan il-għan;

3. Jinnota li għadd ta' Stati Membri diġà għandhom l-istrateġiji nazzjonali tagħhom dwar l-
IA u jilqa' l-fatt li f'April 2018 l-Istati Membri kollha ffirmaw Dikjarazzjoni dwar il-
Kooperazzjoni dwar l-Intelliġenza Artifiċjali, kif ukoll il-pjan ikkoordinat li jmiss dwar l-
IA bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri, iżda jistieden lill-partijiet kollha involuti 
jimmiraw lejn l-ogħla livell ta' kooperazzjoni possibbli;

Soċjetà appoġġata mill-Intelliġenza Artifiċjali u mir-robotika 

4. Ifakkar il-fatt li l-Ewropa għandha komunità ta' riċerka dwar l-IA fuq quddiem nett fil-
livell dinji, li tammonta għal 32 % tal-istituzzjonijiet ta' riċerka dwar l-IA madwar id-
dinja;

5. Jissottolinja l-fatt li r-riċerkaturi tal-UE għad għandhom paga ferm aktar baxxa mill-
kontropartijiet tagħhom fl-Istati Uniti u fiċ-Ċina u li din hija magħrufa bħala r-raġuni 
primarja għaliex dawn jitilqu mill-Ewropa; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jiffokaw biex jattiraw l-aqwa talenti lejn il-kumpaniji Ewropej, u jistieden lill-Istati 
Membri joħolqu kundizzjonijiet attraenti;

6. Jenfasizza l-importanza ta' miżuri mmirati biex jiġi żgurat li l-intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju u n-negozji ġodda jkunu jistgħu jadottaw u jibbenefikaw minn teknoloġiji tal-IA; 
jemmen li l-valutazzjonijiet tal-impatt tal-effetti tal-leġiżlazzjoni l-ġdida tal-UE fuq l-
iżvilupp teknoloġiku tal-IA jenħtieġ li jkunu obbligatorji u li tali valutazzjonijiet tal-
impatt jenħtieġ li jitqiesu wkoll fil-livell nazzjonali;

7. jistieden lill-Kummissjoni, sabiex jitrawwem ambjent regolatorju li jiffavorixxi l-iżvilupp 
tal-IA u li jkun konformi mal-prinċipju ta' regolamentazzjoni aħjar, tevalwa mill-ġdid 
b'mod regolari l-leġiżlazzjoni attwali sabiex tiżgura li tkun xierqa għall-iskop fir-rigward 
tal-IA, filwaqt li tirrispetta l-valuri fundamentali tal-UE, u tfittex li temenda jew 
tissostitwixxi proposti ġodda fejn jintwera li dan ma jkunx il-każ;
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8. Jirrakkomanda li ssir aktar ħidma biex tiżdied il-konnettività fiż-żoni ttraskurati, bħal 
żoni rurali, u fis-setturi ttraskurati, sabiex ikun hemm tranżizzjoni diġitali ġenwinament 
inklużiva;

9. Jenfasizza l-fatt li l-introduzzjoni usa' tat-teknoloġiji tal-IA tista' tissotitwixxi ċerti 
professjonijiet, b'mod partikolari dawk bl-akbar probabbiltà li jiġu awtomatizzati, u 
toħloq oħrajn ġodda; ifakkar li proporzjon sinifikanti tal-popolazzjoni tal-UE – 37 % tal-
forza tax-xogħol – m'għandhiex ħiliet diġitali bażiċi; jissottolinja li l-Kummissjoni 
tipprevedi nuqqas sinifikanti ta' esperti tal-ICT, filwaqt li tbassar 750 000 post tax-xogħol 
battal sal-2020;

10. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jimmodernizzaw is-sistemi professjonali tat-taħriġ u tal-
edukazzjoni tagħhom sabiex jitqiesu l-progress u l-iżviluppi xjentifiċi fil-qasam tal-IA, 
f'konformità mad-Direttiva dwar it-Test tal-Proporzjonalità u mad-Direttiva dwar ir-
Rikonoxximent ta' Kwalifiki Professjonali, u biex is-servizzi professjonali tal-UE jsiru 
globalment kompetittivi fid-deċennji li ġejjin;

Il-perkors teknoloġiku lejn l-intelliġenza artifiċjali u r-robotika

11. Jemmen li s-sett il-ġdid ta' regoli li jirregolaw il-moviment liberu ta' data mhux personali 
fl-Unjoni jagħmilha possibbli biex dejjem aktar data ssir disponibbli għal innovazzjoni 
xprunata bid-data, li tagħmilha aktar faċli biex l-SMEs u n-negozji ġodda jiżviluppaw 
servizzi innovattivi attivati bl-IA u jidħlu fi swieq ġodda, filwaqt li tippermetti liċ-
ċittadini u lin-negozji jibbenefikaw minn prodotti u servizzi aħjar;

12. Ifakkar li r-Regolament dwar il-moviment liberu ta' data mhux personali jiddikjara li jekk 
l-iżviluppi teknoloġiċi jagħmluha possibbli li d-data anonimizzata tinbidel f'data 
personali, tali data għandha tiġi ttrattata bħala data personali, u r-Regolament 
(UE) 2016/679 għandu japplika skont kif ikun meħtieġ; 

13. Jirrikonoxxi l-potenzjal tal-kondiviżjoni tad-data, fil-kuntest tal-iżvilupp futur tal-
apprendiment fil-fond, b'mod partikolari fir-rigward tas-settijiet tad-data ta' valur għoli, 
meta jitqiesu l-benefiċċji ċiviċi u soċjoekonomiċi sinifikanti tagħhom u l-adegwatezza 
tagħhom biex jinħolqu servizzi u applikazzjonijiet ta' valur miżjud;

14. Jissottolinja l-importanza ta' data miftuħa mhux personali minn sorsi pubbliċi u privati u 
jemmen li qafas regolatorju, inkluż l-użu mill-ġdid ta' informazzjoni tas-settur pubbliku, 
jenħtieġ li jappoġġa l-aċċess għal data miftuħa u l-interoperabbiltà; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tikkunsidra li tistabbilixxi portal wieħed sigur u volontarju biex jiġi 
ffaċilitat l-iskambju ta' data mhux personali fil-livell tal-UE, sabiex jinħoloq ġbir 
simplifikat tad-data;

15. Jissottolinja li l-fiduċja tal-konsumaturi hija essenzjali għall-iżvilupp tal-IA u li s-sistemi 
bbażati fuq l-IA jittrattaw dejjem aktar data tal-konsumaturi, li tagħmilhom miri ewlenin 
għal attakki ċibernetiċi; jenfasizza wkoll il-fatt li l-IA għandha tiffunzjona b'mod li ma 
jagħmilx ħsara liċ-ċittadini u lill-konsumaturi u jikkunsidra li għalhekk trid tiġi żgurata l-
integrità tad-data u tal-algoritmi li tiddependi fuqhom;
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16. Jenfasizza l-importanza li jiġu rikonoxxuti, identifikati u mmonitorjati l-iżviluppi ta' 
tfixkil fl-iżvilupp tal-IA u dawk relatati magħha; iħeġġeġ biex ir-riċerka fl-IA tiffoka 
wkoll fuq l-identifikazzjoni ta' IA u robotika korrotta b'mod aċċidentali jew malizzjuż;

Politika industrijali

17. Jikkunsidra li l-Unjoni jenħtieġ li tkun mgħammra aħjar kontra l-attakki ċibernetiċi; 
iħeġġeġ it-tlestija rapida tal-Istrateġija taċ-Ċibersigurtà li jenħtieġ li tiżgura l-iżvilupp u t-
tnedija ta' sistemi siguri tal-IA u tar-robotika li jkunu reżiljenti għal attakki ċibernetiċi, 
b'mod partikolari permezz tal-iżvilupp tal-iskemi ta' ċertifikazzjoni tal-UE; jemmen li l-
ENISA jenħtieġ li tħejji pjan ta' azzjoni dwar iċ-ċibersigurtà fil-qasam tal-IA, li jenħtieġ 
li jivvaluta u jindirizza t-theddid u n-nuqqasijiet speċifiċi għall-IA;

18. Jissottolinja li l-iżvilupp ta' industrija b'saħħitha u kompetittiva tal-IA u tar-Robotika ma 
tistax tiddependi biss fuq il-fondi pubbliċi; jenfasizza l-importanza li jiġu mmobilizzati l-
fondi privati sabiex titrawwem l-innovazzjoni u tinkiseb industrija żviluppata tal-IA u tar-
robotika fl-UE;

19. Ifakkar li filwaqt li l-IA u r-robotika diġà għandhom applikazzjonijiet industrijali li ilhom 
żmien twil stabbiliti, l-avvanzi fil-qasam qed jespandu u qed jipprovdu applikazzjonijiet 
mifruxa u diversi fl-attivitajiet kollha tal-bniedem; jemmen li kwalunkwe qafas 
regolatorju jrid jinkludi l-flessibbiltà li tippermetti l-innovazzjoni u l-iżvilupp liberu ta' 
teknoloġiji u użi ġodda għall-IA; jissottolinja li r-regolamentazzjoni jenħtieġ li ma 
xxekkilx ir-riċerka u l-iżvilupp fis-settur privat;

20. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li ċ-Ċentri ta' Innovazzjoni Diġitali ma jwasslux għall-
ħolqien ta' saffi addizzjonali ta' amministrazzjoni, iżda jiffokaw fuq li jħaffu l-
investimenti fi proġetti li jkunu wrew l-effiċjenza tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni 
tiffoka fuq għotjiet u assistenza finanzjarja għal proġetti privati ta' R&Ż; jissottolinja l-
ħtieġa għal użu akbar ta' sħubiji pubbliċi-privati fl-IA;

21. Jemmen li l-IA se tkun ta' għajnuna kbira f'dak li jirrigwarda l-implimentazzjoni tal-
prinċipju ta' "darba biss", billi se tippermetti l-kombinazzjoni ta' bażijiet tad-data u 
informazzjoni minn sorsi differenti, u b'hekk se tiffaċilita l-interazzjonijiet taċ-ċittadini 
mal-amministrazzjonijiet pubbliċi;

Qafas legali għall-intelliġenza artifiċjali u għar-robotika

Suq intern għall-intelliġenza artifiċjali

22. Jikkunsidra li l-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw il-ħolqien ta' data abbażi tal-prinċipju 
ta' "miftuħa mid-disinn u b'mod awtomatiku", filwaqt li jiżguraw livell konsistenti ta' 
protezzjoni tal-objettivi ta' interess pubbliku, bħas-sigurtà pubblika jew il-protezzjoni tad-
data personali, inkluż fejn tidħol informazzjoni sensittiva relatata mal-infrastruttura 
kritika;

L-iżvilupp responsabbli u l-moviment liberu ta' oġġetti intelliġenti
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23. Jissottolinja l-importanza tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku fl-użu transkonfinali 
tal-oġġetti intelliġenti, inklużi r-robots u s-sistemi robotiċi; ifakkar li, meta jkun meħtieġ, 
l-ittestjar, iċ-ċertifikazzjoni u s-sigurtà tal-prodotti jenħtieġ li jiżguraw li ċerti oġġetti 
jkunu siguri mid-disinn u b'mod awtomatiku; jinnota, f'dan il-kuntest, l-importanza li ssir
ħidma wkoll fuq l-aspetti etiċi tal-IA;

24. Jenfasizza li l-IA tapplika għal varjetà ta' setturi fejn l-istandardazzjoni għandha rilevanza 
kbira, bħall-manifattura intelliġenti, ir-robots, il-karozzi awtonomi, ir-realtà virtwali, il-
kura tas-saħħa u l-analiżi tad-data, u jemmen li standardizzazzjoni madwar l-UE għall-IA 
se trawwem l-innovazzjoni u tiżgura livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumaturi; 
jirrikonoxxi li billi jeżisti għadd sinifikanti ta' standards dwar kwistjonijiet bħas-sigurtà, l-
affidabbiltà, l-interoperabbiltà u s-sigurtà, il-promozzjoni u l-iżvilupp ulterjuri ta' 
standards komuni għar-robotika u għall-IA huma neċessarji u jenħtieġ li jagħmlu parti 
mill-prijoritajiet tal-Unjoni; jistieden lill-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-korpi tal-
istandardizzazzjoni tal-UE, tkompli tinvolvi ruħha b'mod proattiv mal-korpi tal-
istandardizzazzjoni internazzjonali biex ittejjeb l-istandards f'dan il-qasam;

25. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu l-ittestjar f'ambjent reali fuq 
skala żgħira ta' prodotti u teknoloġiji innovattivi (l-hekk imsejħa innovazzjoni sand-box), 
qabel dawn il-prodotti jitqiegħdu fis-suq;

26. Jirrikonoxxi li r-robotika u t-teknoloġija tal-IA qed jintużaw dejjem aktar fil-vetturi 
awtonomi, bħal karozzi awtonomi u drones ċivili; jinnota li xi Stati Membri diġà qed 
jimplimentaw jew jikkunsidraw leġiżlazzjoni f'dan il-qasam b'mod partikolari, li jista' 
jirriżulta fi frammentazzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali li xxekkel l-iżvilupp tal-vetturi 
awtonomi; jitlob, għalhekk, li jkun hemm sett wieħed ta' regoli tal-Unjoni li jilħaq il-
bilanċ it-tajjeb bejn l-interessi u r-riskji potenzjali għall-utenti, in-negozji jew il-partijiet 
ikkonċernati l-oħra, filwaqt li jevita regolamentazzjoni żejda fir-robotika u fis-sistemi tal-
IA;

Forniment mingħajr ħlas tas-servizzi xprunati mill-IA

27. Ifakkar li hemm evoluzzjoni kontinwa fit-teknoloġiji għall-analiżi, l-isfruttament u l-
ipproċessar tad-data, bħat-tagħlim awtomatiku, l-IA u l-Internet tal-Oġġetti, u li l-
evoluzzjoni teknoloġika rapida tagħmilha possibbli biex jinħolqu servizzi ġodda u 
applikazzjonijiet ġodda, li jkunu msawrin fuq l-użu, l-aggregazzjoni jew il-
kombinazzjoni tad-data;

28. Ifakkar li ħafna aspetti tal-politika rilevanti għal servizzi attivati bl-IA, inklużi regoli 
dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi u l-politika dwar l-etika u r-responsabbiltà, huma 
koperti mil-qafas regolatorju eżistenti dwar is-servizzi, jiġifieri d-Direttiva dwar is-
Servizzi, id-Direttiva dwar ir-Rikonoxximent ta' Kwalifiki Professjonali u d-Direttiva 
dwar il-Kummerċ Elettroniku;

29. Jissottolinja li fl-aħħar mill-aħħar, il-bnedmin dejjem jeħtiġilhom ikunu responsabbli 
għat-teħid ta' deċiżjonijiet, speċjalment għal servizzi professjonali bħall-professjonijiet 
mediċi, legali u kontabilistiċi; jikkunsidra li hija meħtieġa riflessjoni dwar jekk hijiex 
meħtieġa superviżjoni minn professjonist ikkwalifikat, bl-għan li jiġu protetti l-objettivi 
leġittimi ta' interess pubbliku u jiġu pprovduti servizzi ta' kwalità għolja;
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30. Jirrikonoxxi l-importanza ta' servizzi diġitali mtejba bħal assistenti virtwali, chatbots jew 
aġenti virtwali, li jġibu effiċjenza operazzjonali mingħajr preċedent, filwaqt li 
jirrikonoxxu b'mod xieraq il-ħtieġa li tiġi żviluppata IA ċċentrata fuq il-bniedem u 
xprunata mis-suq biex jittieħdu deċiżjonijiet aħjar u aktar affidabbli fid-dawl tal-
limitazzjonijiet għall-awtonomija tal-IA u tar-robotika;

Il-protezzjoni tal-konsumaturi u l-awtonomizzazzjoni tal-konsumaturi

31. Jikkunsidra li t-teknoloġiji tal-IA żviluppati kemm għall-manifattura kif ukoll għall-użu 
individwali jenħtieġ li jkunu soġġetti għal kontrolli tas-sigurtà tal-prodotti mill-
awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq u mir-regoli dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi 
sabiex, fejn ikun xieraq, jiġu żgurati standards minimi ta' sigurtà u jiġi indirizzat ir-riskju 
ta' aċċidenti li jirriżultaw mill-interazzjoni mal-bnedmin, jew mill-ħidma fil-qrib tal-
bnedmin; jemmen li fi kwalunkwe politika dwar l-IA, jenħtieġ li jitqiesu kwistjonijiet 
etiċi u kwistjonijiet ta' protezzjoni tad-data, inkluża data ta' partijiet terzi u data personali, 
kwistjonijiet relatati mar-responsabbiltà ċivili u maċ-ċibersigurtà;

32. Ifakkar li l-algoritmi huma l-pedamenti tal-IA u tar-robotika; jistieden lill-Istati Membri 
jiżguraw li tintuża biss data ta' kwalità għolja għall-IA, u b'mod partikolari data li tkun 
aġġornata, preċiża u affidabbli, sabiex jiġu żgurati l-fiduċja u l-aċċettazzjoni tal-
konsumaturi; ifakkar f'dan ir-rigward l-importanza li jiġu spjegati l-proċessi tat-teħid ta' 
deċiżjonijiet tat-teknoloġiji tal-IA u l-importanza tal-imparzjalità tal-algoritmi, filwaqt li 
jiġi rispettat id-dritt tal-Unjoni b'mod partikolari fuq is-sigrieti kummerċjali, u li jinħolqu 
strutturi ta' reviżjoni biex jiġu rimedjati żbalji possibbli fid-deċiżjonijiet li jittieħdu mill-
IA;

33. Jenfasizza l-importanza ta' IA li tkun faċli għall-utent biex titrawwem il-fiduċja tal-
konsumaturi; jemmen li meta jittieħdu deċiżjonijiet finali u permanenti mill-IA u mhux 
mill-bnedmin, jenħtieġ li l-konsumaturi jkunu konxji ta' dan u jkunu jistgħu jfittxu 
reviżjoni u rimedju mill-bnedmin; jenfasizza li meta l-utenti jkunu qed jinteraġixxu ma' 
sistema awtomatizzata, dawn jenħtieġ li jkunu infurmati dwar kif jikkomunikaw ma' 
bniedem u kif jiżguraw li d-deċiżjonijiet ta' sistema jkunu jistgħu jiġu kkontrollati u 
kkoreġuti;

34. Jieħu nota tad-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tal-25 ta' April 2018 
dwar ir-responsabbiltà għat-teknoloġiji diġitali emerġenti (SWD(2018) 0137); jinnota l-
konklużjonijiet tagħha li filwaqt li l-qafas attwali tar-responsabbiltà għadu stabbli u 
jiffunzjona, dan jenħtieġ li jiġi rivedut mill-grupp ta' esperti dwar ir-responsabbiltà fid-
dawl tat-teknoloġiji l-ġodda tal-IA, sabiex jiġi żgurat li jkun xieraq għall-iskop u jinkludi 
l-perspettivi tal-konsumatur, tal-innovaturi u tal-kumpaniji li joperaw fl-UE;

35. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu edukati ċ-ċittadini, u speċjalment iċ-ċittadini żgħażagħ, biex 
jifhmu kif taħdem l-IA; jitlob li jkun hemm aktar awtonomizzazzjoni taċ-ċittadini u tal-
konsumaturi tal-UE billi l-IA tkun aktar disponibbli għaċ-ċittadini, għall-konsumaturi u 
għas-soċjetà ċivili; jemmen li dan jista' jintlaħaq billi tiġi offruta edukazzjoni 
intensifikata u mifruxa għal fehim aħjar tal-IA.
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