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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, bħala l-kumitat responsabbli: 

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

A. billi gwida etika, bħall-prinċipji adottati mill-Grupp ta' Esperti ta' Livell Għoli dwar l-
Intelliġenza Artifiċjali, tipprovdi punt ta' tluq tajjeb, iżda mhijiex biżżejjed biex tiżgura li 
n-negozji jaġixxu b'mod ġust u jiggarantixxu protezzjoni effettiva tal-konsumatur;

Kamp ta' applikazzjoni
1. Jissottolinja l-importanza ta' qafas regolatorju tal-UE li jiffoka fuq l-aspetti etiċi tal-

intelliġenza artfifċjali (IA), ir-robotika u teknoloġiji relatati li japplikaw meta 
konsumaturi fl-Unjoni jkunu utenti ta' sistema algoritmika jew ikunu soġġetti għaliha jew 
diretti lejha, irrispettivament mill-post ta' stabbiliment tal-entitajiet li jiżviluppaw, ibigħu 
jew jużaw is-sistema; barra minn hekk, jemmen li, fl-interess taċ-ċertezza legali, ir-regoli 
stabbiliti għandhom japplikaw għall-iżviluppaturi kollha u tul il-katina tal-valur, jiġifieri 
l-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-użu tat-teknoloġiji rilevanti u l-komponenti tagħhom u 
għandhom jiggarantixxu livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur; itenni l-importanza 
tal-valuri tal-Unjoni kif imsemmi fit-Trattati rigward l-importanza tal-protezzjoni tad-
data personali u ta' kunsens infurmat u espliċitu u jipproponi li dawk ir-regoli jqisu l-
lezzjonijiet meħuda mill-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 2016/6791 
(GDPR), li jitqies bħala punt ta' riferiment globali; iqis li rappreżentant legali, stabbilit fl-
Unjoni, li lilu jistgħu jiġu indirizzati talbiet, sabiex, pereżempju, ikun jista' jingħata 
rimedju lill-konsumatur, huwa importanti għall-infurzar ta' qafas regolatorju futur tal-UE; 

2. Jinnota li l-qafas regolatorju tal-UE għandu japplika għal sistemi algoritmiċi, inklużi l-
oqsma tal-IA, l-internet tal-oġġetti, it-tagħlim awtomatiku, is-sistemi bbażati fuq ir-
regoli, il-proċessi awtomatizzati u assistiti ta' teħid ta' deċiżjonijiet u r-robotika; jinnota 
wkoll li għandhom jiġu żviluppati sistemi ta' ikoni standardizzati biex jgħinu jispjegaw 
dawk is-sistemi lill-konsumaturi kull meta dawk is-sistemi jkunu karatterizzati minn 
kumplessità jew ikunu f'pożizzjoni li jagħmlu deċiżjonijiet li jħallu impatt fuq il-ħajja tal-
konsumaturi b'mod sinifikanti;

3. Jenfasizza li l-qafas regolatorju tal-UE jrid ikollu approċċ iċċentrat fuq il-bniedem u 
jwassal għall-iżvilupp ta' sistemi li jinkorporaw il-valuri etiċi Ewropej mid-disinn; iqis li 
qafas regolatorju tal-UE li jiffoka fuq il-valuri tal-Unjoni kif imsemmi fit-Trattati jkun 
jirrapreżenta valur miżjud li jipprovdi lill-Ewropa vantaġġ kompetittiv uniku u jagħti 
kontribut sinifikanti lill-benesseri u l-prosperità taċ-ċittadini u n-negozji tal-Unjoni, kif 
ukoll jagħti spinta lis-suq intern tagħna; jissottolinja li qafas etiku għall-IA jirrapreżenta 
wkoll valur miżjud fir-rigward tal-promozzjoni tal-innovazzjoni fis-suq intern;

1 Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data 
personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE 
(Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1). 
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4. Jirrimarka li l-qafas leġiżlattiv introdott bid-Deċiżjoni Nru 768/2008/EC2 jipprevedi lista 
armonizzata ta' obbligi għall-produtturi, l-importaturi u d-distributuri, jinkoraġġixxi l-użu 
ta' standards u jipprevedi diversi livelli ta' kontroll skont kemm hu perikoluż il-prodott; 
iqis li dak il-qafas għandu japplika wkoll għal prodotti tal-IA;

5. Jenfasizza li kwalunkwe regolament futur għandu jsegwi approċċ differenzjat ibbażat fuq 
ir-riskju biex jippermetti l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' sistemi sikuri u affidabbli, bi 
kriterji u indikaturi ċari, segwiti minn valutazzjoni legali imparzjali abbażi tal-ħsara 
potenzjali jew ksur tad-drittijiet għall-individwu kif ukoll għas-soċjetà inġenerali, filwaqt 
li jitqies il-kuntest speċifiku tal-użu tas-sistema algoritmika; jenfasizza li l-obbligi legali 
u r-rekwiżiti ta' ċertifikazzjoni għandhom jiżdiedu gradwalment mal-livell ta' riskju 
identifikat; jenfasizza li fil-kategoriji tar-riskju l-aktar baxx, m'għandu jkun hemm ebda 
obbligu legali addizzjonali; jinnota li sistemi algoritmiċi li jistgħu jagħmlu l-ħsara lil 
individwu jew jikkawżaw ksur potenzjali tad-drittijiet ta' individwu jew ikollhom impatt 
fuq l-aċċess ta' individwu għall-benefiċċji pubbliċi m'għandhomx jitqiesu li huma fil-
kategorija tar-riskju l-aktar baxx; jinnota li dan l-approċċ ibbażat fuq ir-riskju għandu 
jsegwi regoli ċari u trasparenti, u jipprovdi ċertezza tad-dritt suffiċjenti filwaqt li jibqa' 
validu fil-futur; jitlob implimentazzjoni uniformi tas-sistema ta' klassifikazzjoni tar-riskju 
u obbligi legali relatati biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi fost l-Istati Membri u biex 
tiġi evitata frammentazzjoni tas-suq intern; jenfasizza li l-valutazzjoni tar-riskju ta' 
sistema speċifika trid tkun soġġetta għal evalwazzjoni regolari mill-ġdid;

6. Ifakkar li l-Kummissjoni għandha teżamina l-qafas legali eżistenti tal-UE u l-
applikazzjoni tiegħu, inkluż l-acquis tal-liġi tal-konsumatur, il-leġiżlazzjoni dwar ir-
responsabbiltà għall-prodotti, il-leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà tal-prodotti u l-leġiżlazzjoni 
dwar is-sorveljanza tas-suq, sabiex jiġu identifikati lakuni legali, kif ukoll obbligi 
regolatorji eżistenti; iqis li dan huwa meħtieġ sabiex jiġi aċċertat jekk il-qafas legali 
eżistenti tal-UE huwiex kapaċi jwieġeb għall-emerġenza tal-IA, ir-robotika u teknoloġiji 
relatati u jekk huwiex kapaċi jiżgura livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur;

Ġestjoni tad-data
7. Jissottolinja l-importanza ta' qafas etiku u regolatorju tal-UE, li jinkludi b'mod partikolari 

dispożizzjonijiet li jeħtieġu data ta' kwalità għolja biex is-sistemi algoritmiċi jitħarrġu 
b'rabta mal-iskop tal-użu tagħhom; jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa li jiġi żgurat li 
d-data ta' taħriġ użata tkun rappreżentata u, fejn possibbli, it-tneħħija tal-preġudizzju mis-
settijiet ta' data, kif ukoll ta' standards tad-data u tal-aggregazzjoni sabiex il-produzzjoni 
ta' sistemi algoritmiċi issir aħjar u tingħata spinta lill-fiduċja u l-aċċettazzjoni tal-
konsumaturi; jenfasizza li dawk is-settijiet ta' data għandhom jiġu awditjati mill-
awtoritajiet kompetenti kull meta jintalbu jiżguraw il-konformità tagħhom mal-prinċipji 
esposti preċedentement;

Ħarsien tal-konsumatur: trasparenza u spjegabbiltà tal-algoritmi
8. Jissottolinja li l-fiduċja tal-konsumatur hija essenzjali għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni 

tal-IA, ir-robotika u teknoloġiji relatati li jistgħu joħolqu riskji inerenti meta jkunu bbażati 

2 Id-Deċiżjoni 768/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 
dwar qafas komuni għall-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti u li tħassar id-
Deċiżjoni 93/465/KEE (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 82).
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fuq algoritmi opaki u settijiet ta' data bi preġudizzju; jemmen li l-konsumaturi għandu 
jkollhom id-dritt li jkunu infurmati b'mod li jinftiehem, fil-ħin, b'mod ċar u aċċessibbli 
dwar l-eżistenza, ir-raġunament, l-eżitu possibbli u l-impatt għall-konsumaturi tas-sistemi 
algoritmiċi, dwar kif jistgħu jikkuntattjaw bniedem b'setgħat deċiżjonali, u dwar kif id-
deċiżjonijiet tas-sistema jistgħu jiġu vverifikati, ikkontestati b'mod sinifikanti u 
kkoreġuti; ifakkar li l-bnedmin dejjem għandu jkollhom il-possibbiltà li jmorru kontra 
deċiżjonijiet awtomatizzati; jemmen li l-konsumaturi għandhom ikunu protetti wkoll bid-
dritt li jitfu jew jillimitaw sistema ta' IA bl-użu ta' personalizzazzjoni fejn possibbli; 
jenfasizza l-importanza tal-proporzjonalità fl-iżvilupp ta' tali qafas ta' trasparenza biex 
jiġi evitat li jinħoloq piż mhux meħtieġ fuq in-negozji ġodda u l-impriżi żgħar u ta' daqs 
medju (SMEs) li joperaw f'setturi b'riskju baxx;

9. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu indirizzati b'mod effettiv l-isfidi li jinħolqu minn sistemi 
algoritmiċi u li jiġi żgurat li l-konsumaturi jkollhom is-setgħa u l-protezzjoni kif xieraq; 
jenfasizza l-ħtieġa li wieħed iħares lil hinn mill-prinċipji tradizzjonali ta' informazzjoni u 
ta' żvelar li fuqhom inbniet l-acquis tal-konsumatur, peress li drittijiet tal-konsumatur 
aktar b'saħħithom u limitazzjonijiet ċari dwar l-iżvilupp u l-użu ta' sistemi algoritmiċi ser 
ikunu meħtieġa biex jiżguraw li t-teknoloġija tikkontribwixxi biex ittejjeb il-ħajja tal-
konsumaturi u tevolvi b'mod li jirrispetta d-drittijiet fundamentali u tal-konsumatur u l-
valuri Ewropej;

10. Iqis li approċċ ta' disinn sensittiv għall-valur huwa meħtieġ ħafna biex jinħolqu l-
kundizzjoni għall-aċċettazzjoni soċjali mifruxa tal-IA għall-konsumaturi; iqis li l-valuri 
etiċi ta' ekwità, preċiżjoni, kunfidenzjalità u trasparenza għandhom ikunu l-bażi tal-IA, li 
f'dan il-kuntest jimplika li l-operazzjonijiet tas-sistema għandhom ikunu tali li ma  
jiġġenerawx riżultati bi preġudizzji inġusti;

11. Ifakkar fl-importanza li tiġi żgurata d-disponibbiltà ta' rimedji effettivi għall-konsumaturi 
u jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq nazzjonali jiżguraw 
li jkunu disponibbli proċeduri u strutturi ta' rieżami aċċessibbli, affordabbli, indipendenti 
u effettivi biex jiggarantixxu rieżami uman imparzjali tal-allegazzjonijiet kollha ta' ksur 
tad-drittijiet tal-konsumatur minn użu ta' sistemi algoritmiċi, kemm jekk joriġinaw minn 
atturi tas-settur pubbliku kif ukoll jekk joriġinaw minn atturi tas-settur privat; iħeġġeġ li 
r-riżoluzzjoni tat-tilwim u l-mekkaniżmi ta' rimedju kollettiv f'konformità mad-Direttiva 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-azzjonijiet rappreżentattivi għall-protezzjoni 
tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi u li tħassar id-Direttiva 2009/22/KE3 għandhom 
ikunu disponibbli biex jikkontestaw l-introduzzjoni jew l-użu kontinwu ta' sistema li 
tinvolvi riskju ta' ksur tad-drittijiet tal-konsumatur, jew ta' rimedju għal ksur tad-drittijiet; 
jitlob lill-Kummissjoni tiżgura li l-organizzazzjonijiet nazzjonali u Ewropej tal-
konsumaturi jkollhom biżżejjed fondi biex jgħinu lill-konsumaturi jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom għal rimedju f'każijiet fejn id-deċiżjonijiet ibbażati fuq l-applikazzjonijiet tal-
IA jiksru d-drittijiet tal-konsumaturi;

12. Jenfasizza li meta fondi joriġinaw minn sorsi pubbliċi jikkontribwixxu b'mod sinifikanti 
għall-iżvilupp jew l-implimentazzjoni ta' sistema algoritmika, minbarra standards ta' 
akkwist miftuħ u kkuntrattar miftuħ, il-kodiċi, id-data ġġenerata - sakemm ma tkunx 
personali - u l-mudell imħarreġ jistgħu jkunu pubbliċi b'mod awtomatiku fuq ftehim mal-

3 COD (2018) 0089, taħt pubblikazzjoni.
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iżviluppatur, biex tkun garantita t-trasparenza, tissaħħaħ iċ-ċibersigurtà u l-possibbiltà ta' 
użu mill-ġdid sabiex tiġi mħeġġa l-innovazzjoni; jenfasizza li b'dan il-mod, il-potenzjal 
sħiħ tas-suq uniku jista' jiġi sfruttat filwaqt li tiġi evitata l-frammentazzjoni tas-suq;

Suq intern: informazzjoni u sensibilizzazzjoni tal-konsumatur
13. Jissottolinja l-importanza li jiġi żgurat li l-interessi tal-konsumaturi kollha, inklużi 

konsumaturi li huma emarġinati jew jinsabu f'sitwazzjonijiet vulnerabbli, bħal persuni 
b'diżabbiltà, jitqiesu adegwatament u jiġu rappreżentati f'qafas regolatorju futur tal-UE; 
jinnota li għall-fini tal-analiżi tal-impatti tas-sistemi algoritmiċi fuq il-konsumaturi, l-
aċċess għad-data jista' jiġi estiż għall-partijiet xierqa, b'mod partikolari r-riċerkaturi 
indipendenti, il-midja u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, fejn possibbli permezz ta' 
Interfaċċa għall-Programmi tal-Applikazzjonijiet (APIs), filwaqt li tiġi rrispettata bis-sħiħ 
il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-protezzjoni u l-privatezza tad-data; ifakkar fl-
importanza tal-edukazzjoni tal-konsumaturi biex ikunu iktar infurmati u mgħammra 
b'ħiliet meta jużaw is-sistemi algoritmiċi sabiex jitħarsu mir-riskji potenzjali u jiġu 
rispettati d-drittijiet tagħhom; iqis li l-IA, l-internet tal-oġġetti, u teknoloġiji emerġenti 
oħrajn għandhom potenzjal enormi li jwasslu opportunitajiet għall-konsumaturi biex 
ikollhom aċċess għal diversi kumditajiet li jiffaċilitaw il-ħajja tagħhom ta' kuljum 
b'diversi modi u jippermettu prodotti u servizzi aħjar, filwaqt li jibbenefikaw il-
konsumaturi f'termini ta' trawwim ta' sorveljanza aħjar tas-suq, sakemm jibqgħu 
japplikaw il-prinċipji, il-kundizzjonijiet (inklużi t-trasparenza u l-kapaċità tal-awditjar) u 
r-regolamenti applikabbli kollha;

14. Jissottolinja l-importanza li jinkiseb livell għoli ta' litteriżmu diġitali ġenerali u taħriġ 
professjonali b'ħiliet għolja f'dan il-qasam kif ukoll li jiġi żgurat ir-rikonoxximent 
reċiproku ta' tali kwalifiki fl-Unjoni kollha; jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm diversi 
timijiet ta' żviluppaturi u inġiniera li jaħdmu flimkien mal-atturi ewlenin tas-soċjetà, biex 
il-preġudizzji bbażati fuq il-ġeneru u l-kultura jinżammu milli jiġu inklużi b'nuqqas ta' 
attenzjoni fl-algoritmi, fis-sistemi u fl-applikazzjonijiet tal-IA. jappoġġa l-ħolqien ta' 
kurrikuli edukattivi u attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni pubblika li jikkonċernaw l-impatt 
soċjetali, legali u etiku tal-IA;

15. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi u tiffinanzja l-iżvilupp tal-IA ċċentrata fuq il-
bniedem, ir-robotika u teknoloġiji relatati li jindirizzaw l-isfidi ambjentali u klimatiċi u li 
jiżguraw aċċess ugwali għad-drittijiet fundamentali u t-tgawdija tagħhom permezz tal-
użu ta' inċentivi fiskali, ta' akkwist jew ta' inċentivi oħra;

16. Jissottolinja li l-IA u s-sistemi algoritmiċi għandhom ikunu legalment konformi, robusti, 
affidabbli u siguri sa mit-tfassil tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-approċċ 
regolatorju tal-Unjoni għal sistemi algoritmiċi jinkludi miżuri xierqa li jagħmluha 
possibbli li dawn is-sistemi jkunu soġġetti għal kontroll u sorveljanza indipendenti;

Sorveljanza tas-suq
17. Jitlob l-istabbiliment ta' ċentru Ewropew ta' għarfien espert li jsaħħaħ il-kapaċitajiet tal-

Unjoni u jibni kemm hu possibbli fuq l-istrutturi eżistenti biex jippromwovi l-iskambju 
ta' informazzjoni relatata mas-sistemi algoritmiċi bejn l-awtoritajiet tal-Istati Membri u 
jappoġġa l-iżvilupp ta' fehim komuni fis-suq uniku billi joħroġ gwida, opinjonijiet u 
għarfien espert għall-awtoritajiet tal-Istati Membri, jimmonitorja l-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni, jindirizza kwistjonijiet potenzjali ta' protezzjoni tal-
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konsumatur, jidentifika standards għall-aħjar prattika, u, fejn xieraq, jagħmel 
rakkomandazzjonijiet għal miżuri regolatorji; jitlob ukoll li jingħata parir xieraq mill-
organizzazzjonijiet ta' partijiet ikkonċernati, bħal organizzazzjonijiet tal-protezzjoni tal-
konsumatur, għal din l-istruttura sabiex tiġi żgurata rappreżentazzjoni wiesgħa tal-
konsumatur; iqis li minħabba l-impatt sproporzjonat ta' sistemi algoritmiċi fuq in-nisa u 
l-minoranzi, il-livelli ta' deċiżjoni ta' tali struttura għandhom ikunu diversi u bbilanċjati 
bejn is-sessi; jenfasizza li l-Istati Membri jeħtiġilhom jiżviluppaw strateġiji ta' ġestjoni 
tar-riskju għall-IA fil-kuntest tal-istrateġiji nazzjonali tagħhom għas-sorveljanza tas-suq; 

18. Jitlob lill-Kummissjoni tipproponi miżuri għat-traċċabbiltà tad-data, b'kunsiderazzjoni 
kemm tal-legalità tal-akkwist tad-data kif ukoll tal-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali 
u tal-konsumatur; jenfasizza, sadanittant, li s-settijiet tad-data, l-algoritmi u l-proċessi 
użati fl-iżvilupp u l-użu ta' sistemi algoritmiċi, inklużi dawk ta' ġbir ta' data u tikkettar 
tad-data, għandhom jiġu dokumentati bi qbil mal-istandard tal-industrija; jinnota li huwa 
essenzjali li d-dokumentazzjoni tal-valutazzjoni tar-riskju, id-dokumentazzjoni tas-
software, l-algoritmi u s-settijiet ta' data użati jew prodotti mill-intelliġenza artifiċjali, ir-
robotika u t-teknoloġiji relatati jkunu aċċessibbli u spjegabbli għall-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq, filwaqt li jiġu rispettati l-liġi tal-Unjoni u s-sigrieti kummerċjali; 
jinnota wkoll li tali dokumentazzjoni għandha tinħażen minn dawk li huma involuti fl-
istadji differenti tal-iżvilupp ta' sistemi algoritmiċi; jinnota li l-awtoritajiet tas-sorveljanza 
tas-suq għandhom jingħataw prerogattivi addizzjonali f'dak ir-rigward; iqis li jista' jkun 
hemm bżonn ta' eżami tal-leġiżlazzjoni attwali dwar is-sorveljanza tas-suq biex tiġi 
evitata l-obsolexxenza tagħha u biex jiġi żgurat li din tirrispondi b'mod etiku għall-
emerġenza tal-IA, ir-robotika u teknoloġiji relatati;

19. Jitlob lil kull Stat Membru jipprovdi finanzjament suffiċjenti u jaħtar awtorità nazzjonali 
kompetenti għall-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet marbuta mas-sistemi 
algoritmiċi; jenfasizza l-ħtieġa li l-awtoritajiet nazzjonali ta' sorveljanza tas-suq jissaħħu 
f'termini ta' kapaċità, ħiliet, u kompetenzi fl-IA, kif ukoll għarfien dwar ir-riskji speċifiċi 
tal-IA;

20. Jappella għal koordinazzjoni b'saħħitha tal-awtoritajiet tal-Istati Membri u l-istabbiliment 
ta' bord Ewropew ta' sorveljanza tas-suq għas-sistemi algoritmiċi magħmul minn 
awtoritajiet nazzjonali, biex jiżgura sorveljanza, kundizzjonijiet Ewropej ekwi u biex tiġi 
evitata l-frammentazzjoni tas-suq intern;

21. Jirrikonoxxi r-riżultat siewi tal-Grupp ta' Esperti ta' Livell Għoli dwar l-Intelliġenza 
Artifiċjali, b'mod partikolari "Il-Linji Gwida dwar l-Etika għal Intelliġenza Artifiċjali 
Affidabbli"; jissuġġerixxi li dak il-grupp li jinkludi rappreżentanti mid-dinja akkademika, 
is-soċjetà ċivili u l-industrija, kif ukoll l-Alleanza Ewropea għall-IA, ikun jista' jipprovdi 
għarfien espert lill-bord ta' sorveljanza tas-suq Ewropew għal sistemi algoritmiċi;

22. Jinnota li, b'mod partikolari f'oqsma bejn in-negozji u l-konsumaturi, is-sistemi 
għandhom ikunu ċċentrati fuq l-utent u mfassla b'tali mod li jippermettu li kulħadd juża 
prodotti jew servizzi tal-IA, irrispettivament mill-età, is-sess, l-abbiltajiet jew il-
karatteristiċi tagħhom; jinnota li l-aċċessibbiltà għal din it-teknoloġija għall-persuni 
b'diżabbiltà hija ta' importanza partikolari; jinnota li s-sistemi tal-IA m'għandux ikollhom 
approċċ wieħed tajjeb għal kulħadd u għandhom jikkunsidraw il-prinċipji tad-disinn 
universali li jindirizzaw il-firxa l-aktar wiesgħa possibbli ta' utenti, skont l-istandards ta' 
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aċċessibbiltà rilevanti; jenfasizza li dan se jippermetti li l-individwi jkollhom aċċess ekwu 
u jipparteċipaw b'mod attiv f'attivitajiet tal-bniedem eżistenti u emerġenti permezz tal-
kompjuter u t-teknoloġiji ta' assistenza.
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