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SUĠĠERIMENTI

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

A. billi l-intelliġenza artifiċjali (IA) għandha l-potenzjal li toffri soluzzjonijiet għall-isfidi 
ta' kuljum tas-settur tal-edukazzjoni bħall-personalizzazzjoni tat-tagħlim, il-monitoraġġ 
tad-diffikultajiet tat-tagħlim, l-awtomatizzazzjoni tal-kontenut/għarfien speċifiku għas-
suġġett, billi tipprovdi taħriġ professjonali aħjar u tappoġġja t-tranżizzjoni lejn soċjetà 
diġitali;

B. billi l-IA jista' jkollha applikazzjonijiet prattiċi li jnaqqsu x-xogħol amministrattiv tal-
edukaturi u tal-istituzzjonijiet edukattivi u b'hekk dawn ikollhom aktar ħin għall-
attivitajiet ewlenin tagħhom ta' tagħlim u apprendiment;

C. billi l-applikazzjoni tal-IA fl-edukazzjoni tqajjem tħassib dwar l-użu etiku tad-data, id-
drittijiet tal-istudenti, l-aċċess tad-data u l-protezzjoni tad-data personali u għalhekk 
tinvolvi riskji għad-drittijiet fundamentali bħall-ħolqien ta' mudelli sterjotipati tal-profili 
u l-imġiba tal-istudenti li jista' jwassal għal diskriminazzjoni jew riskji li ssir il-ħsara 
biż-żieda ta' prattiki pedagoġiċi ħżiena;

D. billi l-applikazzjonijiet tal-IA huma omnipreżenti fis-settur awdjoviżiv, b'mod 
partikolari fi pjattaformi ta' kontenut awdjoviżiv;

1. Jinnota li l-Kummissjoni pproponiet li jiġi appoġġjat l-akkwist pubbliku fis-servizzi 
diġitali intelliġenti, sabiex tħeġġeġ lill-awtoritajiet pubbliċi jintroduċu malajr il-prodotti 
u s-servizzi li jiddependu fuq l-IA fl-oqsma ta' interess pubbliku u fis-settur pubbliku; 
jenfasizza l-importanza tal-investiment pubbliku f'dawn is-servizzi u l-valur miżjud 
komplementari pprovdut mis-sħubijiet pubbliċi-privati sabiex jiżguraw dan l-objettiv u 
jużaw il-potenzjal sħiħ tal-IA fis-settur awdjoviżiv, edukattiv u kulturali; jenfasizza li 
fis-settur tal-edukazzjoni, l-iżvilupp u l-introduzzjoni tal-IA għandhom jinvolvu lil 
dawk kollha li qed jipparteċipaw fil-proċess edukattiv u lis-soċjetà usa' u jqisu l-ħtiġijiet 
u l-benefiċċji mistennija tagħhom, speċjalment fir-rigward tal-persuni l-aktar 
vulnerabbli u żvantaġġati, sabiex jiġi żgurat li l-IA tintuża bi skop u b'mod etiku u 
tikseb titjib reali għal dawk ikkonċernati; iqis li l-prodotti u s-servizzi żviluppati 
b'finanzjament pubbliku għandhom jiġu ppubblikati taħt liċenzji b'sors miftuħ b'rispett 
sħiħ tal-leġiżlazzjoni applikabbli, inkluża d-Direttiva (UE) 2019/790 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 dwar id-drittijiet tal-awtur u drittijiet 
relatati fis-Suq Uniku Diġitali; jenfasizza l-importanza ta' din l-introduzzjoni għat-taħriġ 
mill-ġdid u t-titjib tal-ħiliet tal-suq tax-xogħol Ewropew, u b'mod partikolari fis-setturi 
awdjoviżi u tal-kultura, li se jiġu serjament affettwati mill-kriżi tal-COVID-19;

2. Jirrikonoxxi li t-tfal huma gruppi speċjalment vulnerabbli f'dak li jikkonċerna l-
influwenza fuq l-imġiba tagħhom; jenfasizza li filwaqt li l-IA tista' tkun għodda li tista' 
tibbenefika l-edukazzjoni tagħhom, huwa meħtieġ li jitqiesu l-aspetti teknoloġiċi, 
regolatorji u soċjali tal-introduzzjoni tal-IA fl-edukazzjoni, b'salvagwardji adegwati u 
approċċ iċċentrat fuq il-bniedem li jiżgura li l-bnedmin, fl-aħħar mill-aħħar, dejjem 
ikunu jistgħu jikkontrollaw u jikkoreġu d-deċiżjonijiet tas-sistema; jindika l-ħtieġa ta' 



PE648.349v02-00 4/9 AD\1207932MT.docx

MT

rieżami u aġġornament tar-regoli settorjali rilevanti; jenfasizza f'dan ir-rigward li l-qafas 
legali li jirregola l-IA fis-settur tal-edukazzjoni għandu, b'mod partikolari, jipprevedi 
miżuri u standards legalment vinkolanti sabiex jipprevjenu prattiki li jimminaw id-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali, u jiżguraw l-iżvilupp ta' applikazzjonijiet tal-IA 
affidabbli, etiċi u teknikament robusti, inklużi għodod, servizzi u prodotti diġitali 
integrati, bħar-robotika u t-tagħlim awtomatiku;

3. Jinnota l-potenzjal tal-prodotti bbażati fuq l-IA fl-edukazzjoni, speċjalment biex l-
edukazzjoni ta' kwalità għolja tkun disponibbli għall-istudenti kollha fl-UE; jenfasizza l-
ħtieġa li l-gvernijiet u l-istituzzjonijiet edukattivi jirrieżaminaw u jirrevedu l-programmi 
edukattivi b'enfasi aktar qawwija fuq suġġetti STEAM, biex iħejju lill-istudenti u l-
konsumaturi għall-presenza li dejjem qed tikber tal-IA u jiffaċilitaw l-akkwist ta' ħiliet 
konjittivi; jissottolinja l-ħtieġa li jittejbu l-ħiliet diġitali ta' dawk li qed jipparteċipaw fil-
proċess edukattiv tas-soċjetà usa' filwaqt li jitqiesu l-objettivi ta' "Ewropa lesta għall-era 
diġitali";

4. Jissottolinja li s-sistemi algoritmiċi jistgħu jiffaċilitaw it-tnaqqis tad-distakk diġitali 
b'mod aċċellerat, iżda l-introduzzjoni mhux ugwali tista' toħloq distakki ġodda jew 
tkompli żżid b'mod aċċellerat dawk eżistenti; jesprimi t-tħassib tiegħu li l-għarfien u l-
infrastruttura mhumiex żviluppati b'mod konsistenti fl-UE kollha, fatt li jillimita l-
aċċessibilità tal-prodotti u s-servizzi li jiddependu fuq l-IA, b'mod partikolari f'żoni 
skarsament popolati u soċjoekonomikament vulnerabbli; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura l-koeżjoni fil-kondiviżjoni tal-benefiċċji tal-IA u t-teknoloġiji relatati;

5. Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra l-edukazzjoni bħala settur fejn jista' jkun 
mistenni li jseħħu riskji sinifikanti minn ċerti użi tal-applikazzjonijiet tal-IA, li jistgħu 
potenzjalment jimminaw id-drittijiet fundamentali u jirriżultaw fi spejjeż għoljin kemm 
f'termini umani kif ukoll soċjali, u biex tqis din il-kunsiderazzjoni meta tivvaluta x'tipi 
jew użi ta' applikazzjonijiet tal-IA jkunu koperti minn qafas regolatorju għal 
applikazzjonijiet tal-IA ta' riskju għoli, minħabba l-importanza li jiġi żgurat li l-
edukazzjoni tkompli tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u minħabba s-sensittività għolja 
tad-data ta' studenti f'livell elementari jew avvanzat u anke ta' persuni oħra li qed 
jitgħallmu; jistieden lill-Kummissjoni tinkludi ċerti applikazzjonijiet tal-IA fis-settur 
tal-edukazzjoni, bħal dawk li huma soġġetti għal skemi ta' ċertifikazzjoni jew jinkludu 
data personali sensittiva, fil-qafas regolatorju għal applikazzjonijiet tal-IA ta' riskju 
għoli; jissottolinja li s-settijiet ta' data użati biex titħarreġ l-IA u r-riżultati għandhom 
jiġu analizzati sabiex jiġu evitati l-forom kollha ta' sterjotipi, diskriminazzjoni u 
preġudizzji, u fejn xieraq, isir użu mill-IA biex jiġu identifikati u korretti l-preġudizzji 
umani fejn dawn jistgħu jeżistu; jirrimarka, għaldaqstant, li huma meħtieġa 
valutazzjonijiet tal-konformità xierqa, sabiex jiġi vverifikat u żgurat li jkun hemm 
konformità mad-dispożizzjonijiet kollha li jikkonċernaw applikazzjonijiet ta' riskju 
għoli, inklużi rekwiżiti ta' ttestjar, spezzjoni u ċertifikazzjoni; jenfasizza l-importanza li 
jiġu żgurati l-integrità u l-kwalità tad-data;

6. Jilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni biex tinkludi l-ħiliet diġitali bħala parti mir-rekwiżiti tal-
kwalifiki għal ċerti professjonijiet armonizzati fil-livell tal-UE skont id-Direttiva dwar 
ir-Rikonoxximent ta' Kwalifiki Professjonali; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat ir-
rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali fil-ħiliet tal-IA madwar l-UE, peress 
li diversi Stati Membri qed jaġġornaw l-offerta edukattiva tagħhom b'ħiliet relatati mal-
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IA u qed jistabbilixxu kurrikuli speċifiċi għall-iżviluppaturi tal-IA; jenfasizza l-ħtieġa li 
dawn ikunu konformi mal-lista ta' valutazzjoni tal-Linji Gwida dwar l-Etika għall-IA 
Affidabbli, u jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni li din il-lista tinbidel f'kurrikulu 
indikattiv għall-iżviluppaturi tal-IA; jissottolinja l-importanza li l-professjonisti b'ħiliet 
għolja jitħarrġu f'dan il-qasam, inklużi fl-aspetti etiċi fil-kurrikuli tagħhom, u li l-gruppi 
sottorappreżentati jiġu appoġġjati f'dan il-qasam, kif ukoll li jinħolqu inċentivi għal 
dawk il-professjonisti biex isibu xogħol fl-UE;

7. Jinnota li l-iskejjel u fornituri oħra tal-edukazzjoni pubblika qed jużaw dejjem aktar is-
servizzi tat-teknoloġija edukattiva, inklużi l-applikazzjonijiet tal-IA; jesprimi t-tħassib 
tiegħu li dawn it-teknoloġiji bħalissa qed jiġu pprovduti biss minn ftit kumpaniji 
teknoloġiċi; jenfasizza li dan jista' jwassal għal nuqqas ta' ugwaljanza fl-aċċess għad-
data u jillimita l-kompetizzjoni minħabba l-pożizzjoni dominanti fis-suq u l-limitazzjoni 
tal-għażla tal-konsumatur; iħeġġeġ lill-awtoritajiet pubbliċi jadottaw approċċ innovattiv 
għall-akkwist pubbliku, sabiex titwessa' l-firxa ta' offerti li jsiru lill-fornituri tal-
edukazzjoni pubblika madwar l-Ewropa; jenfasizza f'dan ir-rigward l-importanza li jiġi 
appoġġjat l-użu tal-IA mill-SMEs fl-edukazzjoni, il-kultura u s-settur awdjoviżiv 
permezz ta' inċentivi xierqa li joħolqu kundizzjonijiet ekwi; jappella, f'dan il-kuntest, 
għal investiment f'kumpaniji tal-IT Ewropej sabiex jiżviluppaw it-teknoloġiji meħtieġa 
fl-UE; iqis li t-teknoloġiji użati mill-fornituri tal-edukazzjoni pubblika jew mixtrija bi 
flus pubbliċi għandhom ikunu bbażati fuq teknoloġija b'sors miftuħ fejn ikun possibbli, 
filwaqt li jkun hemm rispett sħiħ tal-leġiżlazzjoni applikabbli, inkluża d-Direttiva (UE) 
2019/790 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 dwar id-drittijiet 
tal-awtur u drittijiet relatati fis-Suq Uniku Diġitali;

8. Jitlob li d-data użata mill-applikazzjonijiet tal-IA fis-settur tal-edukazzjoni tkun 
aċċessibbli, interoperabbli u ta' kwalità għolja, u li tiġi kondiviża mal-awtoritajiet 
pubbliċi rilevanti b'mod standardizzat u b'rispett sħiħ tal-leġiżlazzjoni dwar id-drittijiet 
tal-awtur u s-sigrieti kummerċjali sabiex id-data tkun tista' tintuża, skont ir-regoli 
Ewropej dwar il-protezzjoni tad-data u l-privatezza u l-istandards etiċi, demokratiċi u ta' 
trasparenza, fl-iżvilupp ta' kurrikuli u ta' prattiki pedagoġiċi (b'mod partikolari fejn 
dawn is-servizzi jinxtraw bi flus pubbliċi jew jiġu offruti lill-fornituri tal-edukazzjoni 
pubblika b'xejn, peress li l-edukazzjoni hija ġid komuni); jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura aċċess ġust għad-data għall-kumpaniji kollha, b'mod partikolari l-SMEs u l-
kumpaniji kulturali u kreattivi, li jiżvolġu rwol essenzjali fiż-żamma tal-koeżjoni soċjali 
u d-diversità kulturali fl-Ewropa kif ukoll tal-valuri demokratiċi;

9. Jenfasizza l-importanza li jiġu żviluppati linji gwida għall-akkwist pubbliku ta' servizzi 
u applikazzjonijiet bħal dawn għas-settur pubbliku, inkluż għall-fornituri tal-
edukazzjoni, sabiex jiġu żgurati l-objettivi edukattivi rilevanti, l-għażla tal-konsumatur, 
kundizzjonijiet ekwi u ġusti għall-fornituri tas-soluzzjonijiet tal-IA u r-rispett tad-
drittijiet fundamentali; jenfasizza l-ħtieġa li x-xerrejja pubbliċi jqisu kriterji speċifiċi 
marbuta mal-objettivi edukattivi rilevanti, bħan-nondiskriminazzjoni, id-drittijiet 
fundamentali, id-diversità, l-ogħla standards ta' privatezza u l-protezzjoni tad-data, l-
aċċessibbiltà għal studenti bi bżonnijiet speċjali, is-sostenibbiltà ambjentali u, b'mod 
speċifiku meta jixtru servizzi għal fornituri tal-edukazzjoni pubblika, l-involviment ta' 
dawk kollha li qed jipparteċipaw fil-proċess edukattiv; jenfasizza l-ħtieġa li jissaħħaħ is-
suq billi l-SMEs jingħataw l-opportunità li jipparteċipaw fl-akkwist ta' applikazzjonijiet 
tal-IA sabiex jiġi żgurat l-involviment ta' kumpaniji teknoloġiċi ta' kull daqs fis-settur u 
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b'hekk jiġu żgurati r-reżiljenza u l-kompetizzjoni;

10. Jissottolinja n-nuqqas ta' affidabilità tal-mezzi awtomatizzati attwali għat-tneħħija ta' 
kontenut illegali minn pjattaformi online li fuqhom huwa kondiviż il-kontenut 
awdjoviżiv, li jista' jwassal għat-tneħħija involontarja ta' kontenut leġittimu; jinnota li la 
d-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku u lanqas id-Direttiva riveduta dwar is-Servizzi 
tal-Media Awdjoviżiva dwar pjattaformi ta' video-sharing, ma jimponu obbligu ta' 
monitoraġġ ġenerali; ifakkar li għal dak il-għan m'għandu jkun hemm l-ebda 
monitoraġġ ġenerali, kif stipulat fl-Artikolu 15 tad-Direttiva dwar il-Kummerċ 
Elettroniku, u li l-monitoraġġ ta' kontenut speċifiku għal servizzi awdjoviżivi għandu 
jkun konformi mal-eċċezzjonijiet stabbiliti fil-leġiżlazzjoni Ewropea; ifakkar fir-
rekwiżiti ewlenin għall-applikazzjonijiet tal-IA, bħall-għoti ta' rendikont, inklużi l-
istrutturi ta' rieżami fil-proċessi ta' negozju, u r-rappurtar ta' impatti negattivi; jenfasizza 
li t-trasparenza għandha tinkludi wkoll it-traċċabbiltà u l-ispjegabbiltà tas-sistemi 
rilevanti; ifakkar li l-applikazzjonijiet tal-IA jridu jaderixxu ma' protokolli ta' sikurezza 
interni u esterni li għandhom ikunu teknikament preċiżi u robusti; iqis li dan għandu 
jestendi bl-istess mod għall-operazzjoni f'sitwazzjonijiet normali, mhux magħrufa u 
mhux prevedibbli;

11. Jitlob li l-algoritmi ta' rakkomandazzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni personalizzata fuq 
pjattaformi awdjoviżivi, inklużi pjattaformi ta' streaming ta' filmati, pjattaformi tal-
aħbarijiet u pjattaformi li jxerrdu kontenut kulturali u kreattiv, ikunu spjegabbli, sal-
punt li jkun teknikament possibbli, sabiex il-konsumaturi jingħataw għarfien preċiż u 
komprensiv dwar dawn il-proċessi u l-kontenut u biex jiġi żgurat li s-servizzi 
personalizzati ma jkunux diskriminatorji u jkunu konformi mar-Regolament adottat 
riċentement għall-Pjattaforma għan-Negozju u d-Direttiva Omnibus dwar il-Patt Ġdid 
għall-Konsumaturi; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi garantit u implimentat tajjeb id-dritt tal-
utenti li ma jipparteċipawx f'servizzi rakkomandati u personalizzati; jirrimarka f'dan ir-
rigward li għandha tingħata deskrizzjoni lill-utenti li tippermetti fehim ġenerali u 
adegwat tal-funzjonijiet ikkonċernati, b'mod partikolari dwar id-data użata, l-iskop tal-
algoritmu, u l-personalizzazzjoni u r-riżultati tiegħu, skont il-prinċipji ta' spjegazzjoni u 
ta' ekwità; jitlob li jiġu żviluppati mekkaniżmi li jipprovdu monitoraġġ tad-drittijiet tal-
konsumaturi għal kunsens informat u l-libertà tal-għażla meta jissottomettu data;

12. Jinnota li l-introduzzjoni tal-IA fi proċeduri ta' skrinjar doganali tista' tappoġġja l-isforzi 
ta' prevenzjoni tat-traffikar illegali ta' wirt kulturali, b'mod partikolari biex jiġu 
supplimentati sistemi li jippermettu lill-awtoritajiet doganali li jimmiraw l-isforzi u r-
riżorsi tagħhom għal dawk l-oġġetti li jippreżentaw l-ogħla riskju.

13. Jissottolinja li l-konsumaturi jeħtiġilhom ikunu infurmati meta jkunu qed jinteraġġixxu 
ma' proċess awtomatizzat ta' deċiżjoni u li l-għażliet u l-prestazzjoni tagħhom ma jridux 
ikunu limitati; jenfasizza li l-użu tal-mekkaniżmi tal-IA għas-sorveljanza kummerċjali 
tal-konsumaturi jrid jiġi indirizzat, anke jekk jikkonċerna "servizzi b'xejn", billi jiġi 
żgurat li jkun strettament konformi mad-drittijiet fundamentali u l-GDPR; jenfasizza li 
t-tibdiliet regolatorji kollha jridu jqisu l-impatt fuq il-konsumaturi vulnerabbli.

14. Jirrimarka li l-introduzzjoni, l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-IA jridu jagħmluha 
aktar faċli għall-konsumaturi u għall-istudenti li għandhom xi forma ta' diżabbiltà biex 
jużaw l-għodod biex jaċċessaw il-kontenut awdjoviżiv;
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15. Jissottolinja l-ħtieġa li jitjiebu l-ħiliet tal-forza tax-xogħol futura; jirrikonoxxi l-
benefiċċju li jiġu previsti xogħlijiet li se jiġu mfixkla mit-teknoloġija diġitali bħall-
awtomatizzazzjoni, id-diġitalizzazzjoni u l-IA.

16. Jirrimarka li s-sistemi tal-IA li huma żviluppati, implimentati u użati fl-Unjoni 
Ewropea, fi kwalunkwe wieħed mit-tliet setturi msemmija f'dan ir-rapport, iridu 
jirriflettu d-diversità kulturali u l-multiligwiżmu tal-UE.
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