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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-
Kumitat responsabbli:

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

1. Ifakkar li l-iżvilupp, l-introduzzjoni u l-użu tal-intelliġenza artifiċjali (IA) fis-setturi 
kulturali u kreattivi, u fl-oqsma tal-edukazzjoni, il-midja, iż-żgħażagħ u l-politika tal-
informazzjoni, mhux biss għandhom il-potenzjal li jqajmu iżda qed iqajmu u se jkomplu 
jqajmu firxa wiesgħa ta' kwistjonijiet etiċi li jeħtieġ li jiġu indirizzati; jenfasizza li l-
Unjoni għandha tkun minn ta' quddiem fit-triq lejn IA etika ankrata fil-valuri Ewropej, 
filwaqt li tiżgura l-protezzjoni tad-dinjità tal-bniedem u d-drittijiet fundamentali 
f'Ewropa demokratika, ekwa u sostenibbli; jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE jinvolvu 
ruħhom f'riflessjoni fit-tul dwar l-impatt tal-IA fuq id-dibattiti demokratiċi tagħna, is-
soċjetajiet tagħna u fuq in-natura stessa tal-bnedmin, sabiex ikunu jistgħu jwittu t-triq 
għal teknoloġija tal-IA li tirrispetta l-libertà tagħna u ma tfixkilx l-innovazzjoni jew 
trażżan il-libertà tal-espressjoni;

2. Jemmen bil-qawwa li hemm bżonn li jiġi eżaminat kif l-oqfsa u l-obbligi tad-drittijiet 
tal-bniedem jistgħu jiggwidaw l-azzjonijiet u l-politiki relatati ma' teknoloġiji diġitali 
ġodda u emerġenti biex jiggarantixxu l-approċċ antropoċentriku tagħhom u l-
aċċessibbiltà tal-benefiċċji tagħhom għal kulħadd; jirrikonoxxi l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-
iżvilupp, l-introduzzjoni u l-użu tal-IA jkunu ħielsa mid-diskriminazzjoni, mill-
preġudizzju bbażat fuq it-tfassil ta' profili u li jirriflettu l-elementi essenzjali kollha tas-
soċjetà; jirrikonoxxi li l-IA u l-awtomatizzazzjoni jaf ikollhom effett fuq l-ekonomija 
globalizzata li taf tikkonsolida l-inugwaljanzi eżistenti;

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu żviluppati kriterji mfassla apposta għall-iżvilupp, l-
introduzzjoni u l-użu tal-IA fl-edukazzjoni, il-midja, iż-żgħażagħ, ir-riċerka, u s-setturi 
kulturali u kreattivi, billi jiġu żviluppati punti ta' riferiment għal użi etikament 
responsabbli u aċċettati tat-teknoloġiji tal-IA f'dawn l-oqsma u jiġu definiti prinċipji 
għalihom, inkluż reġim ċar ta' responsabbiltà għall-prodotti li jirriżultaw mill-użu tal-
IA; jissottolinja li tali kriterji jridu jkunu adattabbli u aġġustati b'mod kostanti għall-
progress fit-teknoloġiji tal-IA sabiex jgħinu wkoll b'mod responsabbli biex jiġi sfruttat 
il-potenzjal sħiħ tal-IA; jenfasizza b'mod partikolari l-ħtieġa li jiġi indirizzat it-tħassib 
dwar il-ġbir ta' data personali tal-utenti u dwar il-privatezza, kif ukoll il-kwistjonijiet ta' 
responsabbiltà f'każijiet fejn proċessi awtomatizzati jwasslu għal eżiti mhux mixtieqa; 
ifakkar li, biex dawn il-kriterji jingħataw bażi soda, huwa meħtieġ li jkun rikjest li jiġu 
osservati l-prinċipji ta' konformità ta' sistema mal-ispeċifikazzjonijiet tagħha, it-
trasparenza, il-bona fide u l-ekwità, b'konsultazzjoni mal-kumitati tal-etika kompetenti 
responsabbli biex jgħinu fit-tħejjija tal-ħidma ta' bażi f'konformità mal-valuri kulturali u 
d-dispożizzjonijiet tal-qafas legali tal-Unjoni Ewropea; jinnota li s-sistemi tal-IA huma 
bbażati fuq software u jiddimostraw imġiba intelliġenti bbażata fuq l-analiżi tal-ambjent 
tagħhom; jenfasizza li din l-analiżi hija bbażata fuq mudelli statistiċi li l-iżbalji tagħhom 
jiffurmaw parti inevitabbli minnhom; jissottolinja l-ħtieġa li jiġi żgurat li jiġu stabbiliti 
sistemi u metodi li jippermettu l-verifika tal-algoritmu, l-ispjegabbiltà tal-algoritmu u l-
aċċess għal rimedji; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li jkun hemm regoli vinkolanti li 
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jiżguraw li l-prinċipji tat-trasparenza, l-obbligu ta' rendikont u n-nondiskriminazzjoni 
jiġu ppreservati; itenni mill-ġdid l-importanza tal-Linji Gwida dwar l-Etika tal-2019 
għal IA Affidabbli u s-seba' rekwiżiti ewlenin għall-affidabbiltà tal-IA;

4. Jinnota li kull tifel u tifla jgawdu mid-dritt għal edukazzjoni pubblika ta' kwalità fil-
livelli kollha; għalhekk, jappella għall-iżvilupp, l-introduzzjoni u l-użu ta' sistemi tal-IA 
ta' kwalità li jiffaċilitaw u jipprovdu għodod edukattivi ta' kwalità għal kulħadd fil-
livelli kollha u jenfasizza li l-introduzzjoni ta' sistemi ġodda tal-IA fl-iskejjel 
m'għandhiex twassal għall-ħolqien ta' distakk diġitali usa' fis-soċjetà;

5. Jinnota li s-sistemi ta' tagħlim personalizzati tal-IA qed jiġu introdotti dejjem aktar fl-
iskejjel u fl-universitajiet, u dawn qed ibiddlu gradwalment ir-rwol tal-għalliema fil-
proċess tat-tagħlim; jenfasizza li din il-bidla għandha tiġi vvalutata bir-reqqa, riflessa 
fil-kurrikuli b'mod korrispondenti u tkun ankrata minn valuri ċċentrati fuq il-bniedem; 
jirrikonoxxi l-kontribut potenzjali enormi li l-IA u r-robotika jistgħu jagħtu għall-
edukazzjoni; jinnota li s-sistemi ta' tagħlim personalizzati tal-IA m'għandhomx 
jissostitwixxu r-relazzjonijiet edukattivi li jinvolvu l-għalliema u li l-forom tradizzjonali 
tal-edukazzjoni m'għandhomx jitħallew lura, filwaqt li fl-istess ħin jirrimarka li l-
appoġġ finanzjarju, teknoloġiku u edukattiv, inkluż it-taħriġ speċjalizzat fit-teknoloġija 
tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni jridu jiġu pprovduti lill-għalliema li jfittxu li 
jiksbu ħiliet xierqa sabiex jadattaw għall-bidliet teknoloġiċi u mhux biss jisfruttaw il-
potenzjal tal-IA iżda wkoll jifhmu l-limitazzjonijiet tagħha;

6. Jenfasizza li fejn jintuża t-tagħlim awtomatiku mill-istudenti fil-proċeduri għall-għażla 
ta' studenti potenzjali, iridu jiġu implimentati salvagwardji adegwati, inkluż li l-
applikanti jiġu infurmati dwar tali proċeduri u d-drittijiet tagħhom f'dan ir-rigward; 
jinnota li l-algoritmi rilevanti jeħtieġ li jiġu eżerċitati fuq settijiet wiesgħa ta' data sabiex 
jiġi evitat li l-algoritmi jiddiskriminaw b'mod inġust kontra ċerti gruppi; huwa tal-fehma 
li d-deċiżjonijiet rilevanti meħuda bl-għajnuna ta' proċessi awtomatizzati jeħtieġ li 
jkunu spjegabbli, inkluż, jekk meħtieġ, lill-istudenti li ma jkunux ġew aċċettati;

7. Jitlob li tiġi żviluppata strateġija tal-IA, tar-robotika u tat-teknoloġiji relatati fil-livell 
tal-Unjoni sabiex tgħin fit-trasformazzjoni u l-aġġornament tas-sistemi edukattivi 
tagħna, tħejji l-istituzzjonijiet edukattivi tagħna fil-livelli kollha u tgħammar lill-
għalliema u lill-istudenti bil-ħiliet u l-kapaċitajiet meħtieġa; iqis li hemm bżonn ta' qafas 
dwar l-etika fl-edukazzjoni; jirrakkomanda l-involviment tas-soċjetà ċivili, l-
universitajiet, it-trade unions u l-assoċjazzjonijiet ta' min iħaddem fil-proċess tat-tfassil 
ta' qafas bħal dan; jinnota li s-sistemi tal-IA żviluppati, introdotti u użati fl-Unjoni 
jeħtieġ li jirriflettu d-diversità kulturali tagħha u l-multilingwiżmu tagħha; jenfasizza li 
għandu jingħata appoġġ speċjali lill-iżviluppaturi tat-teknoloġija u lill-benefiċjarji minn 
gruppi żvantaġġati u l-persuni b'diżabilità;

8. Iqis li jridu jingħataw attenzjoni u protezzjoni speċjali lir-rispett tad-drittijiet tal-
minorenni, minħabba l-influwenza partikolari tal-edukazzjoni fuq il-futur tagħhom, 
speċifikament id-dritt għall-privatezza u l-aċċess għal edukazzjoni ta' kwalità, filwaqt li 
jiġu żgurati opportunitajiet indaqs f'kull każ; jenfasizza li l-istituzzjonijiet edukattivi 
għandhom jużaw biss sistemi tal-IA għal skopijiet edukattivi li jkunu ġew awditjati u 
ċċertifikati bħala etiċi, ta' benefiċċju u li jkunu konsistenti mal-prinċipji tad-drittijiet tal-
bniedem; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu l-kooperazzjoni 
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bejn is-setturi pubbliċi u privati u l-akkademja sabiex isaħħu l-kondiviżjoni tal-għarfien 
u s-sorsi miftuħa;

9. Jinnota li hemm bżonn li jiġi ċċarat il-kunċett tal-oqsma tal-arti u x-xogħlijiet kulturali u 
kreattivi, kif ukoll ir-rwol tal-bnedmin bħala kreaturi u artisti; jenfasizza li l-
opportunitajiet ipprovduti mid-diġitalizzazzjoni u t-teknoloġiji l-ġodda ma jridux 
iwasslu għal telf globali ta' impjiegi fis-setturi kulturali u kreattivi, għal traskuraġni fir-
rigward tal-konservazzjoni tal-oriġinali u għal tnaqqis fl-aċċess tradizzjonali għall-wirt 
kulturali, li għandhom jitħeġġu bl-istess mod;

10. Jirrikonoxxi l-potenzjal dejjem jikber tal-IA fl-oqsma tal-informazzjoni, il-midja u l-
pjattaformi online, inkluż bħala għodda b'saħħitha fil-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni; 
jinsab imħasseb, madankollu, dwar il-potenzjal li l-IA tintuża ħażin sabiex l-opinjoni 
pubblika online tiġi mmanipulata; jissottolinja li, jekk ma tkunx regolata, jista' jkollha 
wkoll effetti etikament negattivi billi tisfrutta l-preġudizzju fid-data u l-algoritmi li 
jistgħu jwasslu għat-tixrid ta' diżinformazzjoni, għall-ħolqien ta' bżieżaq tal-
informazzjoni u għall-isfruttament tal-preġudizzji inkorporati fl-algoritmu tal-IA; 
ifakkar li edukazzjoni adegwata hija kundizzjoni neċessarja għas-salvagwardja tad-
drittijiet taċ-ċittadini fir-rigward tal-libertà tal-informazzjoni, l-opinjoni u l-espressjoni; 
jitlob li jsir użu etiku tat-teknoloġiji tal-IA fil-qasam tal-midja; iwissi dwar ir-riskji taċ-
ċensura xprunata mit-teknoloġija u l-ħtieġa ta' qafas etiku biex tiġi protetta l-libertà tal-
espressjoni;

11. Iqis li l-użu ta' ċerti tipi ta' IA, bħar-rikonoxximent tal-wiċċ, l-emozzjoni u s-sistemi ta' 
detezzjoni tal-imġiba, jista' jkollu effett dannuż, b'mod partikolari fuq ir-rwol tal-midja 
u tal-ġurnalisti bħala għassiesa tad-demokrazija u b'hekk fuq il-proċessi demokratiċi; 
jissottolinja, għalhekk, li l-użu ta' dawk is-sistemi fi spazji pubbliċi għandu jkun ristrett 
jew ipprojbit kull meta jkun meħtieġ; jenfasizza l-ħtieġa li titkompla l-ġlieda kontra l-
aħbarijiet foloz, inklużi tekniki bħal "deepfakes", kontra ċ-ċensura u s-sorveljanza 
awtomatizzata;

12. Jenfasizza l-ħtieġa li titqajjem kuxjenza fost il-pubbliku ġenerali u l-pubbliku jifhem ir-
rwol u l-impatt tal-IA permezz tal-edukazzjoni formali u mhux formali, inklużi studji 
dwar l-umanità, b'mod partikolari dwar l-użu tal-algoritmi u l-impatt tagħhom, fost l-
oħrajn, fuq l-impjiegi u l-privatezza, il-fehim tal-post okkupat mis-sistemi tal-IT fl-
għażla, l-interpretazzjoni, il-ħżin u r-rappreżentazzjoni tad-data; huwa favur l-
istabbiliment ta' għodod ta' litteriżmu diġitali fil-livelli kollha tal-edukazzjoni u 
għalhekk jistieden lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet tal-UE jinvestu fl-
informazzjoni u l-litteriżmu medjatiku, fl-edukazzjoni u fit-taħriġ; iqis li l-kompetenzi 
tal-informazzjoni u tal-midja huma kruċjali għaċ-ċittadini kollha, inklużi l-gruppi 
soċjali vulnerabbli, biex ikunu jistgħu jivvalutaw u jifhmu b'mod kritiku żviluppi ġodda 
inkluż fehim tal-funzjonament tal-IA u l-preġudizzji inerenti tagħha u b'hekk 
jiżviluppaw forom ġodda ta' ħsieb kritiku; jirrakkomanda li l-Kummissjoni tippromwovi 
formati tal-edukazzjoni u tal-edukazzjoni kontinwa relatati mal-IA, ir-robotika u t-
teknoloġija;

13. Jinnota d-distinzjoni importanti bejn it-trasparenza tal-algoritmi u t-trasparenza tal-użu 
tal-algoritmi; jenfasizza l-importanza tat-trasparenza u l-obbligu ta' rendikont tal-
algoritmi użati mill-pjattaformi ta' video-sharing (VSP) kif ukoll il-pjattaformi tal-
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istreaming, sabiex jiġi żgurat aċċess għal kontenut b'diversità kulturali u lingwistika u 
jiġi evitat l-għoti ta' privileġġi; jemmen li kull utent għandu jkun infurmat kif xieraq 
meta jintuża algoritmu biex jirrakkomanda kontenut, u għandu jkun jista' jottimizzah 
skont l-għażliet tiegħu, u tali algoritmi m'għandhomx jirrestrinġu l-għażla tal-utent; iqis 
li kwalunkwe utent għandu wkoll ikun jista' jiddiżattiva r-rakkomandazzjoni ta' 
kontenut mill-IA; jenfasizza li tali algoritmi għandhom jitfasslu b'tali mod li jirriflettu d-
diversità kulturali tas-soċjetajiet tagħna filwaqt li jiżguraw ftuħ kulturali ġenwin u 
jiggarantixxu l-libertà tal-kreattività; jinsisti li d-data tal-utenti miġbura mill-IA, bħall-
preferenzi kulturali jew il-prestazzjoni edukattiva, ma tridx tiġi trażmessa jew użata 
mingħajr ma jkun jaf il-proprjetarju tagħha;

14. Jinnota li l-isport dejjem laqa' l-innovazzjoni teknoloġika; iqis, madankollu, li l-użu tat-
teknoloġiji tal-IA, li qed jinfirex malajr f'kompetizzjonijiet sportivi, qed iqajjem dejjem 
aktar kwistjonijiet ta' kompetizzjoni ġusta fl-isport fejn dawk it-timijiet bl-akbar riżorsi 
finanzjarji jistgħu jiksbu l-aħjar teknoloġija, u b'hekk potenzjalment jingħataw vantaġġ 
inġust; jenfasizza li dawn l-iżviluppi għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib u jenfasizza 
li dan il-qasam jeħtieġ qafas regolatorju li japplika kriterji etiċi u ċċentrati fuq il-
bniedem fl-iżvilupp u l-użu tat-teknoloġiji tal-IA; jitlob li jkun hemm trasparenza sħiħa 
dwar l-algoritmi u t-teknoloġiji użati fl-isport sabiex ikun hemm kundizzjonijiet 
ekwivalenti ta' kompetizzjoni.
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