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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:

1. Ifakkar li l-IA għandha l-potenzjal li toffri servizzi innovattivi lin-negozji, lill-
konsumaturi u lis-settur pubbliku; jissottolinja l-fatt li l-iżvilupp u l-użu tal-IA fis-suq 
intern se jiddependu fuq sistema bilanċjata u effikaċi ta' drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali (IPRs);

2. Jemmen li t-teknoloġiji fixkiela bħall-IA joffru lill-kumpaniji żgħar u kbar l-opportunità 
li jiżviluppaw prodotti ewlenin tas-suq; iqis li l-kumpaniji kollha għandhom 
jibbenefikaw minn protezzjoni IPR ugwalment effiċjenti u effikaċi;

3. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri joffru appoġġ lil negozji ġodda u l-SMEs 
permezz tal-Programm għas-Suq Uniku u ċ-Ċentri ta' Innovazzjoni Diġitali biex 
jipproteġu l-prodotti tagħhom;

4. Jenfasizza l-importanza li jkunu protetti l-IPRs, inkluzi s-sigrieti kummerċjali, fi 
kwalunkwe qafas regolatorju tal-IA, b'mod partikolari fir-rigward ta' kwalunkwe 
rekwiżit dettaljat għal ġabra ridotta ta' applikazzjonijiet meqjusa ta' "riskju għoli";

5. Jemmen li l-isfida tal-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet tal-IA teħtieġ l-iżvilupp ta' 
metodi ġodda; jinnota, pereżempju, li s-sistemi ta' tagħlim adattiv jistgħu jiġu rikalibrati 
wara kull input, filwaqt li jiżguraw li żvelar ex ante jkun ineffettiv;

6. Iqis li fejn ikunu ċertifikati, l-applikazzjonijiet tal-IA  għandhom juru trasparenza, 
spjegabbiltà u rispett lejn l-istandards etiċi, imma jinnota li dan l-għan,  jekk jintlaħaq, 
mhux bilfors jintlaħaq biss permezz ta' żvelar sempliċi tal-algoritmu jew tal-kodiċi;

7. Jistieden lill-Kummissjoni tqis kif tivvaluta prodotti b'mod modulari jew bl-użu ta' 
għodda tal-verifika li jkunu jippermettu li ttestjar b'mod adegwat tal-prodotti mingħajr 
ma jinħolqu riskji għad-detenturi ta' IPR minħabba żvelar estensiv ta' prodotti faċilment 
replikabbli.


