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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 

Legali, bħala l-kumitat responsabbli: 

– biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

A. billi skwadri ta' robots u bnedmin flimkien jistgħu jkunu 85 %1 aktar produttivi milli 

robots jew bnedmin waħedhom; billi, permezz tat-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-bnedmin, ir-

robots se jnaqqsu r-riskju ta' żbalji umani; 

B. billi l-Unjoni qiegħda fuq quddiem fir-robotika industrijali, b'sehem ta' aktar minn 25 %2 

tal-provvista u l-użu, u t-tkabbir fis-suq huwa stmat bejn 8 u 9 % fis-sena, u b'hekk is-

settur huwa prijorità tal-istrateġija industrijali; 

1. Jemmen li r-robotika u l-intelliġenza artifiċjali għandhom rwol ewlieni fit-titjib tal-

kompetittività u l-produttività tal-ekonomija Ewropea u jistgħu, fuq medda ta' żmien 

medja, ikollhom aktar impatt fuq il-kompetittività ta' industriji mhux tal-manifattura bħall-

agrikoltura, it-trasport, il-kura tas-saħħa, is-sigurtà u s-servizzi pubbliċi; jistieden lill-

Kummissjoni tippromwovi politika ambizzjuża u transettorjali favur l-innovazzjoni fil-

qasam tar-robotika u l-intelliġenza artifiċjali, filwaqt li tiffaċilita l-integrazzjoni tat-

teknoloġiji fil-ktajjen tal-valur, fl-iżvilupp ta' mudelli ta' negozju innovattivi, u tqassar iż-

żmien li jgħaddi bejn l-innovazzjoni u l-industrijalizzazzjoni; jitlob lill-Kummissjoni 

tivvaluta l-ħtieġa li tiġi mmodernizzata l-leġiżlazzjoni jew li jiġu żviluppati linji gwida 

Ewropej biex jiġi żgurat approċċ konġunt fil-qasam tar-robotika u l-intelliġenza artifiċjali, 

li huwa essenzjali biex il-kumpaniji fl-Unjoni jikbru; 

2 Jinnota li pajjiżi terzi rrikonoxxew l-importanza strateġika tar-robotika u qed jisfidaw it-

tmexxija tas-suq globali tal-Unjoni, pereżempju permezz ta' akkwisti ta' manifatturi tal-

Unjoni; jistieden lill-Kummissjoni tfassal strateġija industrijali li tindirizza r-rwol ta' 

setturi strateġikament sinifikanti bħar-robotika u tistabbilixxi kif l-Unjoni tista' żżomm l-

impjiegi, it-tkabbir, l-għarfien espert u ħafna mill-katina ta' valur; 

3. Jenfasizza li l-innovazzjoni fir-robotika u fl-intelliġenza artifiċjali u l-integrazzjoni tat-

teknoloġija tar-robotika u l-intelliġenza artifiċjali fi ħdan l-ekonomija u s-soċjetà jeħtieġu 

infrastruttura diġitali li tipprovdi konnettività minn kull lok; jistieden lill-Kummissjoni 

tistabbilixxi qafas li se jissodisfa l-ħtiġiet ta' konnettività għall-futur diġitali tal-Unjoni u 

tiżgura li l-aċċess għall-broadband u n-netwerks 5G huwa konformi b'mod sħiħ mal-

prinċipju tan-newtralità tal-internet; 

4. Jemmen bis-sħiħ li l-interoperabilità bejn is-sistemi, it-tagħmir u s-servizzi ta' cloud 

computing, abbażi ta' sigurtà u l-privatezza mid-disinn, hija indispensabbli biex 

tippermetti flussi ta' data f'ħin reali li jippermettu lir-robots u lill-intelliġenza artifiċjali 

jsiru aktar flessibbli u awtonomi; jitlob lill-Kummissjoni tippromwovi ambjent miftuħ, 

inklużi standards miftuħa u mudelli ta' liċenzjar innovattivi, kif ukoll pjattaformi miftuħa 

u trasparenza, sabiex jiġi evitat lock-in teknoloġiku f'sistemi ta' proprjetà li jirrestrinġu l-

                                                 
1 Skont ir-riċerka tal-MIT b'segwitu għal esperjenza konġunta mal-manifatturi tal-karozzi BMW u Mercedes-

Benz. 
2 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/robotics. 
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interoperabilità; jenfasizza, barra minn hekk, li għandu jkun żgurat livell għoli ta' 

sikurezza, sigurtà u privatezza tad-data użata għall-komunikazzjoni tan-nies mar-robots u 

l-intelliġenza artifiċjali; għalhekk jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintegraw 

il-prinċipji tas-sigurtà u tal-privatezza mid-disinn fil-politiki tagħhom dwar ir-robotika u l-

intelliġenza artifiċjali, fl-istrateġija tal-UE dwar iċ-ċibersigurtà u jinkludu r-robotika u l-

intelliġenza artifiċjali fid-diskussjonijiet tal-grupp konsultattiv ta' livell għoli dwar iċ-

ċibersigurtà li se jiġi stabbilit mill-Kummissjoni; 

5. Jinnota li l-aċċess għad-data huwa importanti ħafna għall-innovazzjoni fl-algoritmi tat-

tagħlim bil-magni; jistieden lill-Kummissjoni timplimenta qafas u strateġija ambizzjużi 

fuq il-fluss miftuħ u liberu tad-data b'mod partikolari mal-inizjattiva "free-flow-of-data", 

f'konformità mal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data, u riforma tal-liġi dwar il-

proprjetà intellettwali; jenfasizza li l-inizjattiva "free-flow-of-data" għandha tiċċara 

kwistjonijiet ta' sjieda tad-data, il-possibilità tal-użu u l-aċċess, li huma importanti għall-

iżvilupp u l-użu ulterjuri tat-teknoloġija tar-robotika; 

6. Jistieden lill-Kummissjoni żżid l-appoġġ tagħha fir-rieżami ta' nofs it-terminu tal-QFP 

għall-programm SPARC, iffinanzjat mill-Orizzont 2020, tmexxi studji ta' tbassir, 

tippromwovi l-innovazzjoni miftuħa bħala objettiv strateġiku u ambjent kollaborattiv bejn 

l-istituzzjonijiet nazzjonali u Ewropej, il-komunità tar-riċerka, il-korpi ta' 

standardizzazzjoni li jattiraw it-talent, iżda anki mas-settur privat, bejn kumpaniji globali, 

SMEs u negozji ġodda li huma essenzjali għall-innovazzjoni u għall-ftuħ ta' swieq ġodda 

fit-teknoloġija robotika fuq skala globali; jenfasizza r-rwol li jista' jkollhom is-sħubijiet 

pubbliċi-privati f'dan ir-rigward; 

7. Jenfasizza li l-iżvilupp tat-teknoloġiji robotiċi għandu jiffoka fuq it-tisħiħ tal-kapaċitajiet 

umani u mhux fuq is-sostituzzjoni tagħhom; Jenfasizza li t-tkabbir fir-robotika u l-

intelliġenza artifiċjali se jawtomatizza numru sinifikanti ta' impjiegi, inaqqas l-esponiment 

tal-bniedem għal kundizzjonijiet perikolużi u ta' ħsara u jittrasforma l-prattiki tal-ħajja u 

tax-xogħol, u b'hekk jirrikjedi valutazzjoni fit-tul u miżuri li jiżguraw li aspetti soċjali, 

ambjentali, etiċi, ta' responsabilità u ta' edukazzjoni jiġu indirizzati kif xieraq; iqis b'mod 

partikolari l-ħtieġa li l-ħiliet diġitali, inkluż il-kodifikar, jiġu inklużi fit-tagħlim u fit-taħriġ 

kollu mill-ewwel snin tal-iskola sat-tagħlim tul il-ħajja; 

8. Jemmen li r-robots fil-qasam tal-mediċina qed ikomplu jagħmlu progress ġdid fil-

provvediment ta' kirurġija ta' preċiżjoni kbira u fit-twettiq ta' proċeduri ripetittivi. iqis li 

huma għandhom il-potenzjal li jtejbu l-eżiti fir-riabilitazzjoni, u jipprovdu appoġġ 

loġistiku effettiv sew ġewwa l-isptarijiet; 

 – biex jinkorpora r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin fl-anness tal-mozzjoni għal 

riżoluzzjoni tiegħu: 

9. Iqis li kwalunkwe inizjattiva leġiżlattiva futura li tkopri r-robotika u l-intelliġenza 

artifiċjali wara konsultazzjoni ma' firxa wiesgħa ta' partijiet interessati rilevanti u abbażi 

ta' djalogu kontinwu, għandha tipprovdi ċertezza legali mingħajr ma toħnoq l-

innovazzjoni f'dan il-qasam teknoloġiku li jevolvi rapidament; 

10. Jemmen li l-Kummissjoni, flimkien mal-inġiniera tar-robotika, li huma l-utenti aħħarin, il-

komunità ta' riċerka u partijiet interessati oħra, għandha tiżviluppa kodiċi ta' kondotta 

etika mmirat biex jiggwida l-attivitajiet ta' żvilupp tar-robotika u l-intelliġenza artifiċjali; 
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11. Iqis li r-rakkomandazzjonijiet rigward il-liċenzji għandhom jirrispettaw il-libertà 

kuntrattwali u jagħtu lok għal reġimi ta' ħruġ ta' liċenzji innovattivi; iwissi kontra l-

introduzzjoni ta' drittijiet ta' proprjetà intellettwali ġodda fil-qasam tar-robotika u tal-

intelliġenza artifiċjali li jistgħu jxekklu l-innovazzjoni u l-iskambju tal-kompetenzi; 
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