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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Ifakkar li l-intelliġenza artifiċjali (IA) u t-teknoloġiji relatati, b'mod aktar ġenerali, 
għandhom ikunu għas-servizz tal-umanità u li l-benefiċċji tagħhom għandhom jiġu 
kondiviżi b'mod wiesa', mingħajr ebda diskriminazzjoni; jenfasizza li, peress li l-IA hija 
ġabra li dejjem tinbidel ta' teknoloġiji li qed jiġu żviluppati b'ħeffa kbira, u hekk kif qed 
tikseb b'mod progressiv il-kapaċità li twettaq aktar kompiti tipikament imwettqa mill-
bnedmin, tista' saħansitra taqbeż, fuq perjodu twil, il-kapaċità intellettwali tal-bniedem 
f'xi oqsma; jenfasizza l-ħtieġa, għalhekk, li jiġu stabbiliti salvagwardji adegwati inkluż, 
meta jkun raġonevoli, sistemi ta' disinn bi proċessi human-in-the-loop ta' kontroll u ta' 
rieżami, trasparenza u verifika tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-IA; jirrikonoxxi li fis-setturi 
kulturali u kreattivi, il-ħallieqa diġà jagħmlu użu estensiv minn teknoloġiji ġodda tal-IA 
biex jipproduċu x-xogħlijiet artistiċi tagħhom;

2. Jenfasizza li l-UE għandu jkollha rwol essenzjali fl-istabbiliment ta' prinċipji bażiċi 
dwar l-iżvilupp, l-introduzzjoni, l-ipprogrammar u l-użu tal-IA, mingħajr ma jxekklu l-
iżvilupp tagħha jew il-kompetizzjoni, b'mod partikolari fir-regolamenti u l-kodiċijiet ta' 
kondotta tal-UE; ifakkar li d-Direttiva (UE) 2019/790 tipprovdi qafas ġuridiku għall-
użu ta' xogħlijiet protetti bid-drittijiet tal-awtur fil-proċessi tal-estrazzjoni tat-test u tad-
data (TDM), li huma kruċjali fi kwalunkwe proċess relatat mal-IA; jenfasizza, 
għalhekk, ir-rekwiżit li kwalunkwe xogħol użat irid jiġi aċċessat b'mod legali, kif ukoll 
id-dritt garantit tad-detenturi tad-drittijiet li jagħżlu minn qabel li x-xogħlijiet tagħhom 
ma jintużawx fi proċess relatat mal-IA mingħajr l-awtorizzazzjoni tagħhom; jenfasizza 
wkoll il-ħtieġa ta' qafas u strateġija etiċi għad-data diġitali, akkumpanjati, jekk ikun 
meħtieġ, minn leġiżlazzjoni li fiha huma minquxa d-drittijiet fundamentali u l-valuri tal-
Unjoni;

3. Jenfasizza l-importanza li tintuża l-IA fl-iskejjel u fl-universitajiet, biex ikunu jistgħu 
jadottaw metodi ta' tagħlim ġodda u aktar effiċjenti li se jżidu r-rati ta' suċċess tal-
istudenti; jenfasizza l-importanza tal-promozzjoni tal-kurrikuli tal-IA mfassla biex 
jgħinu lill-istudenti jiksbu l-għarfien meħtieġ għal impjiegi futuri; jenfasizza li t-
teknoloġiji tal-IA għandhom ikunu disponibbli b'mod miftuħ għal skopijiet edukattivi u 
ta' riċerka;

4. Jenfasizza li l-aċċess miftuħ u ugwali għall-IA madwar l-Unjoni u fl-Istati Membri 
huwa ta' importanza kbira; jenfasizza li l-appoġġ tal-Unjoni għall-innovazzjoni u r-
riċerka tal-IA għandu jkun disponibbli b'mod wiesa' madwar l-Unjoni; jenfasizza li 
huwa meħtieġ li jingħata appoġġ speċjali lill-iżviluppaturi u lill-benefiċjarji tal-IA minn 
gruppi żvantaġġati u lil dawk b'diżabilità;

5. Iqis li l-gwida u l-konsulenza għall-iżviluppaturi u l-utenti tal-IA dwar il-protezzjoni tal-
IPR għandhom ikunu disponibbli b'mod wiesa';

6. Ifakkar li l-IA ma twettaqx biss attivitajiet li kienu jkunu esklussivament umani, iżda 
tista' wkoll tikseb u tiżviluppa karatteristiċi awtonomi u konjittivi, permezz tat-tagħlim 
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mill-esperjenza jew it-tagħlim tat-tisħiħ; jenfasizza l-kunċett ta' responsabilità fir-
rigward tas-sistemi tal-IA li kapaċi jitgħallmu permezz tat-tisħiħ; jenfasizza li s-sistemi 
mħarrġa tal-IA jistgħu b'mod kważi awtonomu joħolqu u jiġġeneraw xogħlijiet kulturali 
u kreattivi, b'kontribut minimu biss min-naħa tal-bniedem; jinnota, barra minn hekk, li 
s-sistemi tal-IA jistgħu jevolvu b'mod imprevedibbli, billi joħolqu xogħlijiet oriġinali li 
ma jkunux magħrufa lanqas lill-programmaturi inizjali tagħhom, fatt li għandu jitqies 
ukoll meta jiġi stabbilit qafas għall-protezzjoni tad-drittijiet ta' sfruttament derivati minn 
xogħlijiet bħal dawn; itenni, madankollu, li l-IA għandha tassisti u mhux tissostitwixxi 
l-ħsieb kreattiv tal-bniedem;

7. Jieħu nota li s-sistemi tal-IA huma bbażati fuq software u juru mġiba intelliġenti 
bbażata fuq analiżi tal-ambjent tagħhom; jenfasizza li din l-analiżi hija bbażata fuq 
mudelli statistiċi li l-iżbalji tagħhom jiffurmaw parti inevitabbli minnhom, xi drabi 
b'ċirkwiti ta' feedback li jirreplikaw, isaħħu u jtawlu l-preġudizzji, l-iżbalji u s-
suppożizzjonijiet preeżistenti; jinnota l-ħtieġa li jiġi żgurat li jkun hemm fis-seħħ 
sistemi u metodi li jippermettu li l-algoritmi jiġu vverifikati u spjegati, u li kwalunkwe 
problema tiġi solvuta;

8. Iqis li għandha ssir distinzjoni bejn l-IPR għall-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-IA u l-IPR 
għall-kontenut iġġenerat mill-IA; jenfasizza l-ħtieġa li jitneħħew l-ostakli legali bla 
bżonn għall-iżvilupp tal-IA sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal ta' tali teknoloġiji fil-kultura 
u l-edukazzjoni;

9. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu indirizzati l-kwistjonijiet tad-drittijiet tal-awtur relatati ma' 
xogħlijiet kulturali u kreattivi ġġenerati mill-IA; jenfasizza li l-ħolqien mill-bniedem, 
bħala awtur u produttur tax-xogħlijiet, għandu jifforma l-bażi tas-sistema tal-IPR; 
jinnota, barra minn hekk, li l-kwistjoni tal-punt sa fejn xogħol maħluq mill-IA jista' jiġi 
traċċat lura għal kreatur uman hija ta' importanza ewlenija; jiġbed l-attenzjoni għall-
ħtieġa li jiġi vvalutat jekk jeżistix "ħolqien oriġinali" li ma jeħtieġ l-ebda intervent 
uman; iqis li hemm bżonn ta' riċerka bir-reqqa biex wieħed jifhem jekk l-assenjazzjoni 
awtomatika tad-drittijiet tal-awtur ta' xogħlijiet iġġenerati mill-IA lid-detentur tad-
drittijiet tal-awtur tas-software, tal-algoritmu jew tal-programm tal-IA hijiex l-aħjar triq 
'il quddiem, peress li hemm il-ħtieġa li bniedem jiġi kreditat bħala l-awtur ta' xogħol 
kreattiv ġdid; jilqa' t-talba tal-Kummissjoni għal studju dwar id-drittijiet tal-awtur u t-
teknoloġiji l-ġodda;

10. Jesprimi tħassib dwar il-vojt potenzjali li baqa' bejn l-IPR u l-iżvilupp tal-IA, li jista' 
jrendi lill-industriji kulturali u kreattivi u tal-edukazzjoni vulnerabbli għax-xogħlijiet 
iġġenerati mill-IA protetti mid-drittijiet tal-awtur; jinsab imħasseb dwar ksur possibbli 
tal-proprjetà intellettwali u jenfasizza l-ħtieġa li jiġi mmonitorjat kwalunkwe falliment 
tas-suq jew ħsara li jseħħu; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa approċċ orizzontali, 
ibbażat fuq l-evidenza u teknoloġikament newtrali għal dispożizzjonijiet komuni u 
uniformi dwar id-drittijiet tal-awtur applikabbli għal xogħlijiet iġġenerati mill-IA fl-
Unjoni, li jżid it-tkabbir tagħhom u jattira wkoll l-investiment tas-settur privat fl-
iżvilupp teknoloġiku u ekonomiku tas-settur tal-IA u tar-robotika;

11. Jinnota l-iżvilupp tal-kapaċitajiet tal-IA fit-tixrid ta' informazzjoni ħażina u l-ħolqien ta' 
diżinformazzjoni; jinsab imħasseb li dan jista' jwassal għal ħafna ksur tal-leġiżlazzjoni 
dwar il-proprjetà intellettwali, u barra minn hekk, huwa estremament imħasseb dwar il-
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possibilità li l-manipulazzjoni tal-massa taċ-ċittadini tintuża biex tiddestabbilizza d-
demokraziji; jitlob, f'dan ir-rigward, li tittieħed azzjoni biex jiżdied l-għarfien dwar l-
informazzjoni u l-litteriżmu medjatiku, filwaqt li jitqies il-fatt li t-trasformazzjoni 
diġitali hija aspett indispensabbli tagħhom; jitlob li l-iżvilupp ta' software għall-verifika 
tal-fatti u l-informazzjoni jsir prijorità;

12. Ifakkar li d-data hija l-element ċentrali tal-iżvilupp u t-taħriġ ta' kwalunkwe sistema tal-
IA; jenfasizza li dan jinkludi data strutturata, bħal bażijiet ta' data, xogħlijiet protetti 
bid-drittijiet tal-awtur u kreazzjonijiet oħra li jgawdu minn protezzjoni tal-PI li 
normalment ma jistgħux jitqiesu bħala data; jenfasizza, għalhekk, li huwa importanti 
wkoll li jiġi indirizzat il-kunċett ta' użi rilevanti għall-PI relatati mal-funzjonament tat-
teknoloġiji tal-IA;

13. Jirrimarka li l-aktar mod effiċjenti biex jitnaqqas il-preġudizzju fis-sistemi tal-IA huwa 
li jiġi żgurat li l-ammont massimu ta' data jkun disponibbli biex jitħarrġu, u għal dan 
huwa meħtieġ li jiġi limitat kwalunkwe ostaklu bla bżonn għall-estrazzjoni tat-test u 
tad-data u li jiġu ffaċilitati l-użi transfruntiera;

14. Jenfasizza li fejn l-IA tintuża biss bħala għodda biex tgħin lil awtur fil-proċess tal-
ħolqien, il-qafas attwali tad-drittijiet tal-awtur jibqa' applikabbli għax-xogħol maħluq u 
l-intervent tal-IA ma jitqiesx;

15. Jirrakkomanda li jiġu introdotti karatteristiċi u regoli ta' sigurtà speċjali sabiex jiġu 
protetti d-drittijiet tal-privatezza relatati mat-teknoloġiji tal-IA; jenfasizza li l-awditjar 
tal-privatezza tat-teknoloġiji tal-IA għandu jkun obbligatorju;

16. Ifakkar ukoll li r-riforma tal-Unjoni dwar id-drittijiet tal-awtur introduċiet eċċezzjoni 
għall-estrazzjoni tat-test u tad-data li skontha r-riċerka xjentifika tista' tibbenefika minn 
użi ta' data mingħajr ħlas, u li, jekk jiġu ssodisfati aktar rekwiżiti, l-estrazzjoni tat-test u 
tad-data mwettqa għal skopijiet oħra se jkunu permessi wkoll taħt l-eċċezzjoni l-ġdida;

17. Jenfasizza li l-IA tista' tkun ukoll għodda effettiva għad-detezzjoni u r-rappurtar tal-
preżenza ta' kontenut protett bid-drittijiet tal-awtur online; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi 
indirizzata l-kwistjoni tar-responsabilità għall-ksur tad-drittijiet tal-awtur u ta' proprjetà 
intellettwali oħra mwettqa mis-sistemi tal-IA, kif ukoll il-kwistjoni tas-sjieda tad-data; 
jenfasizza, madankollu, li għandha ssir distinzjoni ċara bejn ksur awtonomu u l-ikkupjar 
ta' xogħlijiet ta' partijiet terzi li ġew iffaċilitati jew mhux impediti mill-operatur tas-
software tal-IA; jiddikjara li t-traċċabilità għandha tkun kundizzjoni indispensabbli fl-
allokazzjoni tar-responsabilità, peress li taġixxi kemm bħala bażi għal azzjoni legali kif 
ukoll tippermetti d-dijanjożi u l-korrezzjoni ta' ħsarat;

18. Jenfasizza l-importanza li s-servizzi tal-istreaming ikunu trasparenti u responsabbli fl-
użu tagħhom tal-algoritmi, sabiex l-aċċess għall-kontenut kulturali u kreattiv f'diversi 
forom u lingwi differenti kif ukoll l-aċċess imparzjali għax-xogħlijiet Ewropej ikunu 
ggarantiti aħjar;

19. Ifakkar fid-dmir etiku tal-Unjoni li tappoġġa l-iżvilupp madwar id-dinja billi tiffaċilita l-
kooperazzjoni transfruntiera dwar l-IA, inkluż permezz ta' limitazzjonijiet u 
eċċezzjonijiet għar-riċerka transfruntiera u l-estrazzjoni tat-test u tad-data, u għalhekk 
iħeġġeġ li titħaffef l-azzjoni internazzjonali fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà 
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Intellettwali biex jinkiseb dan;

20. Jirrikonoxxi li minħabba l-avvanz teknoloġiku ta' ċerti stati, l-Unjoni għandha obbligu 
fundamentali li tippromwovi l-kondiviżjoni tal-benefiċċji tal-IA, bl-użu ta' għadd ta' 
għodod, inkluż l-investiment fir-riċerka fl-Istati Membri kollha.
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