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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 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-Unjoni Ewropea għandha 24 lingwa uffiċjali u aktar minn 60 lingwa nazzjonali, 

reġjonali, minoritarja, tas-sinjali u tal-migranti; 

B. billi aktar minn 20 lingwa Ewropea jinsabu fil-periklu tal-estinzjoni diġitali; billi t-

teknoloġiji tal-lingwi (TL) għandhom rwol essenzjali fil-ħarsien u fil-promozzjoni tad-

diversità lingwistika, speċjalment għal-lingwi inqas użati; 

C. billi, skont l-UNESCO, 30-50 % biss tal-kontenut online madwar id-dinja huwa bl-

Ingliż; billi t-traduzzjoni awtomatika u s-softwer tat-traduzzjoni bil-kompjuter ta' 

kwalità għolja se jgħinu biex jingħelbu l-ostakoli lingwistiċi u jittejjeb l-aċċess 

translingwistiku għall-informazzjoni; 

D. billi l-multilingwiżmu huwa wieħed mill-akbar assi tal-Ewropa u prinċipju fundatur tal-

UE, li jippromwovi ż-żieda fil-prossimità f'Ewropa għaċ-ċittadini, iżda huwa wkoll 

wieħed mill-akbar sfidi tagħha u jenħtieġ li jsaħħaħ l-iżvilupp tas-soċjetà tal-gigabits; 

E. billi l-Kummissjoni tirrikonoxxi li s-Suq Uniku Diġitali jrid ikun multilingwi; billi ma 

ġiet proposta l-ebda politika komuni tal-UE biex tiġi indirizzata l-problema tal-ostakoli 

lingwistiċi; 

F. billi l-UE u l-istituzzjonijiet tagħha għandhom id-dmir li jtejbu, jippromwovu u jħaddnu 

d-diversità lingwistika fl-Ewropa; 

G. billi l-penetrazzjoni tal-kummerċ elettroniku transfruntier hija baxxa ħafna; billi t-TL 

jistgħu jikkontribwixxu għal komunikazzjoni li, fil-ġejjieni, taqsam il-fruntieri u tegħleb 

l-ostakoli lingwistiċi, jagħtu spinta lit-tkabbir ekonomiku u l-istabbiltà soċjali u jnaqqsu 

l-ostakoli naturali, u b'hekk jirrispettaw u jippromwovu l-koeżjoni u l-konverġenza u 

jsaħħu l-kompetittività tal-UE madwar id-dinja; 

H. billi t-TL se jiffaċilitaw il-komunikazzjoni u l-kooperazzjoni b'lingwi oħra, jagħtu lill-

kelliema ta' lingwi differenti aċċess ugwali għall-informazzjoni u l-għarfien, u jtejbu l-

funzjonalitajiet tan-netwerks tal-IT; 

I. billi l-lingwa tirrappreżenta parti kbira ħafna tal-ġid dejjem jikber tal-Big Data; 

J. billi diffikultajiet fl-aċċess għad-data lingwistika (inkluża d-data online u s-settijiet tad-

data tar-riċerka) qed iżommu lura l-iżvilupp teknoloġiku tat-TL; 

K. billi ammont enormi ta' data huwa espress f'lingwi umani; billi l-ġestjoni tat-TL tista' 

tagħti lok għal firxa wiesgħa ta' prodotti u servizzi innovattivi tal-IT fl-industrija, fil-

kummerċ, fil-gvern, fir-riċerka, fis-servizzi pubbliki u fl-amministrazzjoni, filwaqt li 

tnaqqas l-ostakoli naturali u l-ispejjeż tas-suq; 

L. billi t-TL fl-Ewropa għadhom lura ħafna, minħabba l-frammentazzjoni tas-suq, 
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investiment mhux adegwat fl-għarfien u l-kultura, ir-riċerka mhux ikkoordinata, il-

finanzjament insuffiċjenti u l-ostakoli legali, iżda l-iżvilupp attwali tagħhom qed 

jipprogressa b'pass mgħaġġel u hemm potenzjal enormi għal aktar avvanz; 

M. billi l-iżvilupp teknoloġiku huwa dejjem aktar ibbażat fuq il-lingwi u għandu 

konsegwenzi għat-tkabbir u s-soċjetà; billi hemm ħtieġa urġenti għal aktar politiki 

konxji mil-lingwa u għal riċerka u edukazzjoni teknoloġika, iżda anke ġenwinament 

multidixxiplinari rigward il-komunikazzjoni diġitali u t-TL u r-relazzjoni tagħhom għat-

tkabbir u s-soċjetà; 

N. billi d-disponibbiltà ta' għodod teknoloġiċi bħal-logħob tal-kompjuter u l-

applikazzjonijiet edukattivi b'lingwi minoritarji hija ċentrali għall-iżvilupp tal-ħiliet 

lingwistiċi, speċjalment fit-tfal; 

O. billi t-teknoloġiji tal-lingwi umani Ewropej (HTLs) jikkostitwixxu opportunità enormi 

għall-UE, kemm f'termini ekonomiċi kif ukoll minn perspettiva kulturali; 

P. billi l-aqwa protagonisti tat-TL mhumiex Ewropej u ma jindirizzawx il-ħtiġijiet 

speċifiċi tal-Ewropa; 

Q. billi l-istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali tagħmel biss referenza qasira għas-servizzi 

multilingwi; 

R. billi kien hemm avvanzi sostanzjali fl-intelliġenza artifiċjali; billi t-TL huma essenzjali 

biex jiġi żgurat li l-intelliġenza artifiċjali tkun multilingwi; 

1. Jissottolinja li s-Suq Uniku Diġitali ma jistax jiġi implimentat mingħajr soluzzjonijiet 

teknoloġiċi li jegħlbu l-ostakoli lingwistiċi; jitlob lill-Kummissjoni tiżviluppa strateġija 

b'saħħitha u kkoordinata għas-Suq Uniku Diġitali multilingwi; 

2. Jopponi b'mod qawwi l-ħolqien ta' inizjattiva kkoordinata bi skema ta' finanzjament 

robusta, sostenibbli, fuq skala kbira u fuq terminu twil fir-rigward tat-TL bil-għan 

xjentifiku li jiġi indirizzat fehim tal-lingwa naturali profond u li tiżdied l-effiċjenza billi 

jiġu kondiviżi l-għarfien, l-infrastrutturi u r-riżorsi; jenfasizza li l-iskema ta' 

finanzjament jeħtieġ li topera fil-livell Ewropew, f'dak nazzjonali u f'dak reġjonali, bil-

parteċipazzjoni ta' ċentri ta' riċerka, id-dinja akkademika, l-intrapriżi, b'mod partikolari 

SMEs u negozji ġodda, u partijiet ikkonċernati rilevanti oħra; jenfasizza li dan il-proġett 

jenħtieġ li jkun miftuħ, ibbażat fil-cloud u interoperabbli, u għandu jipprovdi għodod 

bażiċi li jkunu jistgħu jitħaddmu fuq skali differenti ħafna, u jkollhom prestazzjoni 

tajba, għal diversi applikazzjonijiet tat-TL; 

3. Jieħu nota tal-isforzi u d-dedikazzjoni ta' proġetti ta' lokalizzazzjoni u 

internazzjonalizzazzjoni mmexxija minn volontiera fl-iżvilupp ta' softwer b'sors miftuħ; 

jirrakkomanda li jiġi żgurat li kwalunkwe skema ta' finanzjament għall-HLTs tkun tista' 

kemm taħdem mal-komunitajiet ta' sors miftuħ kif ukoll tiġi aċċessata minnhom; 

4. Jenfasizza l-ħtieġa li d-distakk teknoloġiku bejn il-lingwi jitnaqqas billi jissaħħu l-

għarfien u t-trasferiment tat-teknoloġiji; 

5. Jenfasizza li d-diversità kulturali u l-multilingwiżmu fl-Ewropa jistgħu jibbenefikaw 
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mill-aċċess transfruntier għall-kontenut, b'mod partikolari għal finijiet edukattivi; 

6. Iħeġġeġ l-iżvilupp ta' azzjonijiet u ta' finanzjament adatt bil-għan li jippermetti u jagħti 

s-setgħa lill-SMEs u lin-negozji ġodda Ewropej biex ikollhom aċċess faċli għat-TL 

sabiex ikunu jistgħu jkabbru n-negozji tagħhom online billi jaċċessaw swieq u 

opportunitajiet ta' żvilupp ġodda, b'tali mod li jagħtu spinta lil-livelli ta' innovazzjoni 

tagħhom u lill-ħolqien tal-impjiegi; 

7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tistabbilixxi pjattaforma ta' finanzjament ta' HLT, ibbażata 

fuq l-implimentazzjoni tas-Seba' Programm Qafas għar-Riċerka u l-Iżvilupp 

Teknoloġiku, l-Orizzont 2020 u l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropea (FNE); iqis, barra 

minn hekk, li l-Kummissjoni jenħtieġ li tagħmel enfasi fuq l-oqsma ta' riċerka meħtieġa 

biex jinkiseb fehim profond tal-lingwa, bħal-lingwistika komputazzjonali, il-

lingwistika, l-intelliġenza artifiċjali, it-TL, ix-xjenza tal-informatika u x-xjenza 

konjittiva; 

8. Jenfasizza r-rwol tal-UE, tal-Istati Membri, tal-universitajiet u ta' istituzzjonijiet 

pubbliċi oħrajn li jikkontribwixxu għall-preservazzjoni tal-lingwi tagħhom fid-dinja 

diġitali u fl-iżvilupp ta' bażijiet tad-data u ta' teknoloġiji tat-traduzzjoni għal-lingwi 

kollha tal-UE, inklużi l-lingwi li ma tantx huma mitkellma; jitlob li jkun hemm 

koordinament bejn ir-riċerka u l-industrija, bl-objettiv komuni li jissaħħu l-

possibbiltajiet diġitali għat-traduzzjoni tal-lingwi u b'aċċess miftuħ għad-data meħtieġa 

għal avvanzi teknoloġiċi; 

9. Jinnota d-distakk dejjem jikber bejn l-Ingliż u l-lingwi l-oħra tal-UE fit-teknoloġija, li 

jwassal għal disparitajiet fl-aċċess għall-informazzjoni bejn gruppi ta' etajiet, reġjuni u 

Stati Membri differenti, kif ukoll bejn in-nies b'livelli ta' edukazzjoni differenti; 

jenfasizza li l-inugwaljanza titnaqqas jekk il-kontenut isir disponibbli b'diversi lingwi 

tal-UE; 

10. Jindika li l-lingwa tista' tkun ostakolu għat-trasferiment tal-għarfien xjentifiku; jinnota li 

l-maġġoranza tal-ġurnali xjentifiċi b'fatturi ta' impatt għoljin jippubblikaw bil-lingwa 

Ingliża, li jwassal għal bidla ewlenija fil-ħolqien u d-distribuzzjoni tal-għarfien 

akkademiku; jenfasizza l-ħtieġa biex dawn il-kundizzjonijiet ta' produzzjoni tal-għarfien 

jiġu riflessi fil-politiki u l-programmi Ewropej ta' riċerka u innovazzjoni; iħeġġeġ lill-

Kummissjoni tfittex soluzzjonijiet biex tiżgura li l-għarfien xjentifiku jsir disponibbli 

f'lingwi oħra għajr il-lingwa Ingliża u biex jiġi appoġġjat l-iżvilupp tal-intelliġenza 

artifiċjali għal-lingwa naturali; 

11. Jinnota li s-sistemi ta' sors miftuħ u ta' softwer miftuħ għandhom vantaġġi għaċ-ċittadini 

tal-UE, peress li l-algoritmi kummerċjali mhumiex aċċessibbli għall-pubbliku filwaqt li 

dawk tas-sors miftuħ huma miftuħa għal kull min jixtieq jirrevedihom kif ukoll għal 

dawk li jixtiequ jieħdu sehem biex ikomplu jiżviluppaw it-teknoloġija, u dan jgħin 

sabiex il-lingwi kompjuterizzati jinżammu aġġornati u jiffunzjonaw sew; 

12. Jinnota n-natura sensittiva ta' xi informazzjoni mdaħħla fis-sistemi tat-traduzzjoni li, 

għal raġunijiet ta' data personali u ta' privatezza, ma tistax tingħata lil kumpaniji 

kummerċjali u s-softwer bħal ħlas tagħhom, billi mhuwiex ċar kif jistgħu jużaw l-

għarfien miġbur permezz tal-programmi tat-traduzzjoni, pereżempju fil-każ ta' data 

dwar is-saħħa; 
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13. Jinnota li hemm bżonn li jsiru studji u riċerka transettorjali dwar il-konsegwenzi tal-

minoritizzazzjoni tal-lingwi fid-dinja diġitali u dwar l-effetti tagħha fuq l-ugwaljanza u 

fuq l-aċċess għall-informazzjoni; 

14. Jappoġġja l-iżvilupp ta' servizzi elettroniċi pubbliċi multilingwi fl-amministrazzjonijiet 

Ewropej, nazzjonali u, fejn xieraq reġjonali u lokali ma' TL innovattivi, inklużivi u ta' 

assistenza, li se jnaqqas l-inugwaljanzi bejn il-lingwi u l-komunitajiet lingwistiċi, 

jippromwovi aċċess ugwali għas-servizzi, jistimola l-mobilità tan-negozji, taċ-ċittadini 

u tal-ħaddiema fl-Ewropa u jiżgura l-kisba ta' Suq Uniku Diġitali multilingwi inklużiv; 

15. Jinnota li t-TL huma disponibbli l-ewwel nett bl-Ingliż; huwa konxju li l-manifatturi u l-

kumpaniji Ewropej u dinjija kbar spiss jiżviluppaw it-TL ukoll għal-lingwi Ewropej 

ewlenin li għandhom swieq relattivament kbar: l-Ispanjol, il-Franċiż u l-Ġermaniż 

(dawn il-lingwi diġà huma nieqsa minn riżorsi f'ċerti oqsma sekondarji); jenfasizza, 

madankollu, li jenħtieġ li tittieħed azzjoni ġenerali fil-livell tal-UE (politika, 

finanzjament, riċerka u edukazzjoni) biex tiżgura li jiġu żviluppati TL għal-lingwi 

uffiċjali tal-UE li ma tantx huma mitkellma u li jinbdew azzjonijiet speċjali fil-livell tal-

UE (politika, finanzjament, riċerka u edukazzjoni) biex jiġu inklużi u inkoraġġiti l-

lingwi reġjonali u minoritarji f'dan l-iżvilupp; 

16. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jsir użu aħjar ta' approċċi teknoloġiċi ġodda, imsejsa fuq aktar 

qawwa komputazzjonali u aċċess aħjar għal ammonti mdaqqsa ta' data, sabiex 

jitrawwem l-iżvilupp tan-networks newronali tat-tagħlim profond li qed jagħmlu l-HLTs 

soluzzjoni reali għall problema tal-ostakoli lingwistiċi; jistieden lill-Kummissjoni, 

għaldaqstant, tissalvagwardja biżżejjed finanzjament biex tappoġġja dan l-iżvilupp 

teknoloġiku; 

17. Jinnota li l-lingwi b'inqas kelliema jeħtieġu appoġġ xieraq minn għadd ta' partijiet 

ikkonċernati, inklużi diżinjaturi tat-tipa għall-marki dijakritiċi, manifatturi tat-tastieri u 

sistemi tal-immaniġġjar tal-kontenut, biex ikunu jistgħu jaħżnu, jipproċessaw u juru l-

kontenut b'dawn il-lingwi; jitlob li l-Kummissjoni tivvaluta kif dan l-appoġġ jista' jiġi 

instigat u kif tista' ssir rakkomandazzjoni fil-proċess ta' akkwist fi ħdan l-UE; 

18. Jissottolinja l-ħtieġa li l-kollaborazzjoni bejn l-industrija u s-sidien tad-data tissaħħaħ; 

jenfasizza l-ħtieġa li l-qafas regolatorju jiġi adattat u li jiġi żgurat li r-riżorsi lingwistiċi 

jintużaw u jinġabru b'mod aktar miftuħ u interoperabbli; 

19. Jemmen li l-integraturi tal-ICT fl-UE jenħtieġ li jingħataw inċentivi ekonomiċi sabiex 

jaċċelleraw il-provvista ta' servizzi bbażati fil-cloud, sabiex l-HLTs ikun jistgħu jiġu 

integrati bla xkiel fl-applikazzjonijiet tal-kummerċ elettroniku tagħhom, b'mod 

partikolari biex jiġi żgurat li l-SMEs igawdu mill-benefiċċji tat-traduzzjoni 

awtomatizzata; 

20. Jenfasizza li l-Ewropa jeħtiġilha tiżgura l-pożizzjoni ta' tmexxija tagħha fil-qasam tal-

intelliġenza artifiċjali ċċentrata fuq il-lingwi; ifakkar li l-kumpaniji tal-UE huma fl-aħjar 

pożizzjoni biex jipprovdu soluzzjonijiet adattati għall-ħtiġijiet kulturali, soċjetali u 

ekonomiċi speċifiċi tagħna; 

21. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tappoġġja finanzjarjament is-sottotitolar, id-

doppjaġġ, u t-traduzzjoni ta' logħob tal-kompjuter u ta' applikazzjonijiet tas-softwer 
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f'lingwi minoritarji; 

22. Jinnota li l-għodod u r-riżorsi diġitali tal-lum għal-lingwi inqas użati, inkluża d-

disponibbiltà diġitali tal-ortografiji u l-mezzi ta' traduzzjoni u diġitizzazzjoni kollha tal-

lingwa tas-sinjali, huma insuffiċjenti; jistieden lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati 

Membri jappoġġjaw finanzjarjament proġetti li jiżviluppaw, jiġbru u jippromwovu l-

aqwa riżorsi, inklużi disinji tat-tastieri, dizzjunarji, softwer tat-traduzzjoni u l-aħjar 

prattiki għall-użu ta' lingwi li qed jiffaċċjaw it-theddida tal-esklużjoni diġitali. 
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