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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

A. billi l-intelliġenza artifiċjali (IA) qed tipprovdi opportunitajiet mingħajr preċedent biex 
tittejjeb il-prestazzjoni tas-settur tat-trasport billi tindirizza l-isfidi tad-domanda dejjem 
akbar għall-ivvjaġġar u t-tħassib dwar is-sikurezza u l-ambjent, filwaqt li trendi l-modi 
kollha tat-trasport aktar intelliġenti, aktar effiċjenti u aktar komdi;

B. billi l-indirizzar tal-IA fid-difiża fil-livell tal-UE huwa indispensabbli għall-iżvilupp tal-
kapaċitajiet tal-UE;

1. Jilqa' l-White Paper tal-Kummissjoni dwar l-IA u jappoġġa l-ambizzjoni tal-UE li tkun 
waħda mill-mexxejja globali tal-IA filwaqt li ssaħħaħ il-kooperazzjoni ma' atturi tal-
istess fehma;

2. Jirrimarka li minħabba ż-żieda fl-importanza tar-riċerka u l-iżvilupp fis-settur privat u l-
investimenti enormi minn pajjiżi terzi bħall-Istati Uniti u ċ-Ċina, l-UE qed tiffaċċja 
kompetizzjoni qawwija; jappoġġa, għalhekk, l-isforzi tal-UE biex tkompli tiżviluppa 
aktar il-vantaġġi kompetittivi tagħha fis-settur tal-IA u jemmen li għandha taġixxi bħala 
dik li tiffissa n-normi globali tal-IA fl-oqsma tal-użu ċivili u militari u tal-awtorità 
statali, u żżid l-isforzi favur strateġija effettiva mmirata biex issaħħaħ l-influwenza 
tagħha fuq it-tiswir ta' standards globali u t-tnaqqis tad-dipendenza tagħha fuq id-data 
barranija, li hija essenzjali għat-teknoloġiji bbażati fuq l-algoritmi; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu kooperazzjoni usa' fi ħdan in-NU, l-
OECD, il-G7, il-G20 u fora internazzjonali oħra sabiex jippromwovu l-approċċ tal-UE 
għall-IA, filwaqt li jenfasizzaw id-drittijiet, il-libertajiet u l-valuri fundamentali 
minquxa fit-Trattati tal-UE, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u 
d-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem, u jqisu l-istandards etiċi u 
kwistjonijiet dwar ir-responsabbiltà;

3. Jieħu nota tal-potenzjal ekonomiku sinifikanti tal-applikazzjonijiet tal-IA u għalhekk 
jistieden lill-Kummissjoni tkompli tippromwovi r-riċerka dwar l-IA u l-iskambju ta' 
prattiki tajba fil-qasam tat-trasport; jenfasizza l-ħtieġa ta' użi transsettorjali innovattivi 
tad-data u kooperazzjoni bejn l-atturi differenti tal-ekosistema sabiex tissaħħaħ il-bażi 
industrijali tal-Ewropa fil-qasam tal-IA; jenfasizza l-importanza li jitqiesu mhux biss it-
teknoloġiji tal-IA, iżda wkoll teknoloġiji oħra tal-ġenerazzjoni li jmiss, jiġifieri l-
computing kwantistiku, li diġà qed jiġu kkunsidrati u jirrappreżentaw il-qabża li jmiss 
fl-avvanzi teknoloġiċi transsettorjali; 

4. Jappoġġa l-użu tal-IA fit-tagħlim awtomatiku bl-użu tal-big data għall-ottimizzazzjoni 
fit-tul tal-prestazzjoni, il-manutenzjoni, it-tbassir ta' falliment u l-ippjanar tal-
kostruzzjoni tal-infrastruttura u l-bini tat-trasport, inklużi fatturi bħas-sikurezza, l-
effiċjenza enerġetika jew l-ispejjeż; jirrimarka li dan se jirrikjedi strumenti u 
infrastruttura ta' appoġġ, inkluża l-enerġija għall-hardware, is-software, ir-riżorsi u s-
servizzi tan-network kif ukoll l-iżgurar ta' kwantità kbira ta' data b'livell għoli ta' 
kwalità; jinnota, barra minn hekk, li l-introduzzjonital-IA fit-trasport, b'mod partikolari 
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fejn l-użu ċivili u l-użu militari huma interkonnessi, għandu jkun konformi mal-liġi tal-
UE dwar il-protezzjoni tad-data u l-privatezza; jistieden lill-Kummissjoni tkompli 
taħdem mal-Istati Membri fuq is-sigurtà u l-protezzjoni tad-data;

5. Jemmen li l-IA biddlet is-settur tat-trasport u għenet l-iżvilupp u l-modernizzazzjoni 
tiegħu permezz ta' aktar awtomatizzazzjoni u aktar integrazzjoni u konnettività tan-
networks tat-trasport; jissottolinja li l-awtomatizzazzjoni u l-integrazzjoni tal-IA jvarjaw 
bejn il-modi u l-infrastrutturi tat-trasport li jeżistu fl-Unjoni kollha; jenfasizza l-ħtieġa li 
tissaħħaħ l-intelliġenza artifiċjali biex titrawwem il-multimodalità, l-interoperabbiltà u 
l-effiċjenza enerġetika tal-modi kollha tat-trasport biex tittejjeb l-effiċjenza fl-
organizzazzjoni u l-ġestjoni tal-flussi tat-traffiku tal-merkanzija u tal-passiġġieri, isir 
użu aħjar mill-infrastruttura u mir-riżorsi tul in-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport 
(TEN-T) u jiġu indirizzati l-ostakoli għall-ħolqien ta' Żona Unika Ewropea tat-Trasport;

6. Jenfasizza li wieħed mill-eżiti ewlenin tal-White Paper tal-Kummissjoni dwar l-
Intelliġenza Artifiċjali huwa li jkun hemm approċċ iċċentrat fuq il-bniedem għas-
sistemi tal-IA; ifakkar fl-importanza kontinwa tal-fattur uman fit-triq lejn 
awtomatizzazzjoni sħiħa; jissottolinja l-ħtieġa ta' trasparenza u prevedibbiltà suffiċjenti, 
ta' teknoloġija affidabbli, ta' diffużjoni b'livell għoli ta' kwalità u ta' taħriġ xieraq tal-
persunal, kif ukoll it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-persunal li juża sistemi 
bbażati fuq l-IA; jissottolinja li l-użu tal-IA għal skopijiet militari għandu dejjem 
iwasslek lura għal persuna fiżika jew ġuridika, u r-responsabbiltà u l-obbligu ta' 
rendikont jiġu assenjati lil dawk inkarigati li jieħdu d-deċiżjonijiet, b'kont meħud tal-
katina ta' kmand militari;

7. Ifakkar fil-benefiċċji tas-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju 
(ERTMS), sistema kontinwa ta' protezzjoni awtomatika tal-ferroviji li tissostitwixxi s-
sistemi nazzjonali inkompatibbli, f'termini ta' affidabbiltà, kapaċità, spiża, sikurezza, 
veloċità u manutenzjoni, u li d-diffużjoni sħiħa tagħha hija essenzjali għall-ħolqien taż-
Żona Ferrovjarja Unika Ewropea; jappoġġa d-diffużjoni sħiħa tal-ERTMS u l-
istabbiliment kontinwu tagħha bħala sistema globali ta' protezzjoni awtomatika tal-
ferroviji (ATP); jieħu nota tal-ħidma tal-Impriża Konġunta Shift2Rail;

8. Jappoġġa l-iżvilupp u l-istandardizzazzjoni internazzjonali tal-awtomatizzazzjoni tal-
operazzjonijiet ferrovjarji, anke sabiex tiġi promossa l-interoperabbiltà, l-effiċjenza fit-
trasport u s-sikurezza; iħeġġeġ l-iżvilupp tal-allokazzjoni awtomatizzata ta' slots 
f'diversi modi ta' trasport u l-użu tal-IA fil-loġistika u f'oqsma oħra tat-trasport;

9. Jilqa' b'sodisfazzjon il-ħidma tal-proġett ta' Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku bl-
Ajru tal-Ajru Uniku Ewropew (SESAR) fil-qasam tas-sistemi tal-inġenji tal-ajru 
mingħajr ekwipaġġ u tas-sistemi ta' ġestjoni tat-traffiku tal-ajru, kemm ċivili kif ukoll 
militari, u l-kontribut tiegħu biex tingħeleb il-frammentazzjoni tal-Ajru Uniku 
Ewropew; ifakkar li l-użu kemm ċivili kif ukoll militari ta' inġenji tal-ajru mingħajr 
ekwipaġġ (UAVs), ġeneralment magħrufa bħala droni, żdied; jissottolinja l-potenzjal, 
fost l-oħrajn, li għandhom il-konsenji mid-droni, l-ispezzjonijiet mid-droni, u s-
sorveljanza mid-droni għaċ-ċittadini u s-soċjetà; jenfasizza li l-interoperabbiltà u l-
armonizzazzjoni globali jikkostitwixxu kundizzjoni essenzjali għal sistema globali ta' 
ġestjoni tat-traffiku tal-ajru li tkun sikura, funzjonali u sigura; jinkoraġġixxi lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu s-SESAR internazzjonalment, 
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jikkontribwixxu għall-ħidma ta' organizzazzjonijiet internazzjonali bħall-
Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali jew l-Assoċjazzjoni 
Internazzjonali tat-Trasport bl-Ajru f'dan ir-rigward, u jikkooperaw biex jiġu stabbiliti 
normi internazzjonali għall-użu ċivili u militari tad-droni;

10. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jipparteċipaw fl-attivitajiet regolatorji 
internazzjonali u d-diskussjonijiet dwar il-vetturi awtonomi, speċjalment fil-qasam tas-
sikurezza, filwaqt li jiżguraw il-kooperazzjoni fost ir-regolaturi u l-partijiet ikkonċernati 
kollha rilevanti fil-qasam tal-introduzzjoni tal-vetturi awtomatizzati fit-traffiku tat-triq 
fl-UE; jitlob l-istandardizzazzjoni u l-interoperabbiltà tad-data ġeografika li tiddaħħal u 
jenfasizza l-ħtieġa li tali data tkun preċiża; 

11. Ifakkar li l-vetturi awtonomi għandhom potenzjal kbir biex itejbu l-mobbiltà u s-
sikurezza, u jġibu magħhom benefiċċji ambjentali; jilqa', f'dan ir-rigward, l-adozzjoni 
mill-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Forum Dinji tal-Ewropa 
għall-Armonizzazzjoni tar-Regolamenti dwar il-Vetturi tad-dokument ta' qafas dwar il-
vetturi awtomatizzati/awtonomi; jieħu nota tal-ħidma tal-kumitat tekniku l-ġdid tal-IA 
tal-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni; jistieden lill-
Kummissjoni tipproponi approċċ effikaċi biex jiġi żgurat qafas ġuridiku internazzjonali 
ċar għall-kunċett tas-sewwieq, u l-kwistjonijiet rilevanti tar-responsabbiltà u tal-attribut 
tar-responsabbiltà, fis-sens tal-Konvenzjonijiet tan-NU u liġijiet oħra relatati mat-
traffiku internazzjonali;

12. Jirrimarka li l-industrija dinjija tat-trasport marittimu nbidlet ħafna minħabba l-
integrazzjoni tal-IA f'dawn l-aħħar snin; ifakkar fid-diskussjonijiet wiesgħa li qed isiru 
attwalment fi ħdan l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali dwar l-integrazzjoni 
b'mod effikaċi ta' teknoloġiji ġodda u emerġenti, bħall-vapuri awtonomi, fil-qafas 
regolatorju;

13. Jenfasizza kif is-sistemi tat-trasport intelliġenti jtaffu l-konġestjoni tat-traffiku, iżidu s-
sikurezza u l-aċċessibbiltà u jikkontribwixxu għat-titjib tal-ġestjoni tal-flussi tat-
traffiku, l-effiċjenza u s-soluzzjonijiet tal-mobbiltà; jiġbed l-attenzjoni lejn iż-żieda fl-
esponiment tan-networks tat-trasport tradizzjonali għat-theddid ċibernetiku; ifakkar fl-
importanza tar-riżorsi u ta' riċerka ulterjuri dwar ir-riskji għas-sigurtà fl-iżgurar tas-
sikurezza tas-sistemi awtomatizzati u tad-data tagħhom; jilqa' l-intenzjoni tal-
Kummissjoni li tinkludi ċ-ċibersigurtà bħala punt regolari tal-aġenda għal diskussjoni fi 
ħdan l-organizzazzjonijiet internazzjonali relatati mat-trasport; 

14. Jilqa' l-isforzi intiżi biex jiġu introdotti sistemi tal-IA fis-settur pubbliku u se jappoġġa 
aktar diskussjonijiet dwar l-użu tal-IA fit-trasport; jistieden lill-Kummissjoni twettaq 
evalwazzjoni tal-użu tal-IA u teknoloġiji simili fis-settur tat-trasport u tiġbor lista mhux 
eżawrjenti tat-taqsimiet b'riskju kbir fil-kuntest tas-sistemi tal-IA li jissostitwixxu d-
deċiżjonijiet fil-qafas tal-prerogattivi tal-poter pubbliku f'dan il-qasam;

15. Jissottolinja li l-Fond Ewropew għad-Difiża u l-Kooperazzjoni Strutturata Permanenti 
għandhom jistimolaw il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-industriji tad-difiża 
Ewropej biex jiżviluppaw kapaċitajiet ta' difiża Ewropej ġodda fil-qasam tal-IA u 
jiżguraw is-sigurtà tal-provvista, filwaqt li jqisu kunsiderazzjonijiet etiċi; jenfasizza l-
ħtieġa li tiġi evitata l-frammentazzjoni billi jinħolqu punti ta' kuntatt bejn id-diversi 



PE646.912v02-00 6/8 AD\1209979MT.docx

MT

atturi u l-oqsma ta' applikazzjoni, billi jiġu promossi l-kompatibbiltà u l-interoperabbiltà 
fil-livelli kollha u billi ssir enfasi fuq soluzzjonijiet komuni għall-ħidma strutturali u 
għall-pjattaformi; ifakkar, barra minn hekk, li l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa li jmiss, 
li tinkoraġġixxi wkoll l-infrastruttura intelliġenti, se tipprevedi fond għall-adattament u 
għall-iżvilupp ta' infrastruttura tat-trasport b'użu doppju ċivili/militari fuq it-TEN-T 
sabiex jiżdiedu s-sinerġiji bejn il-ħtiġijiet ċivili u dawk tad-difiża u bil-ħsieb li tittejjeb 
il-mobbiltà ċivili u militari fi ħdan l-Unjoni; jenfasizza, għalhekk, il-ħtieġa ta' aktar 
investimenti, riċerka, u tmexxija Ewropej f'teknoloġiji li għandhom kemm impatt kbir 
fuq it-tkabbir ekonomiku kif ukoll potenzjal sinifikanti ta' użu doppju;

16. Jenfasizza li ħafna investimenti fit-teknoloġiji ġodda fil-qasam tat-trasport u l-mobbiltà 
huma deċiżi mis-suq, iżda t-teknoloġiji u l-prodotti kummerċjali b'użu doppju li huma 
disponibbli għall-bejgħ spiss jintużaw b'modi innovattiv għal skopijiet militari; 
jenfasizza, għalhekk, li l-potenzjal ta' użu doppju tas-soluzzjonijiet attivati bl-IA jeħtieġ 
li jitqies meta jkunu qed jiġu abbozzati l-istandards għall-użu tal-IA f'diversi oqsma tas-
setturi kummerċjali u militari; jitlob li jiġu inklużi standards u politiki etiċi għoljin fl-
iżvilupp tat-teknoloġiji, il-prodotti u l-prinċipji ta' funzjonament tad-difiża;

17. Jirrimarka li t-trasportazzjoni effikaċi ta' merkanzija, munizzjon, armamenti u tat-truppi 
hija komponent essenzjali ta' operazzjonijiet militari ta' suċċess; jenfasizza li l-IA hija 
mistennija li taqdi rwol kruċjali u toffri għadd kbir ta' possibilitajiet fil-qasam tal-
loġistika u t-trasport militari; jirrimarka li pajjiżi differenti madwar id-dinja, inklużi l-
Istati Membri tal-UE, qed jinkorporaw armi tal-IA u sistemi oħra użati fuq pjattaformi 
tal-art, pjattaformi navali u pjattaformi tal-ajru; ifakkar li l-applikazzjonijiet tal-IA fis-
settur tat-trasport jistgħu jipprovdu kapaċitajiet ġodda u jippermettu forom ġodda ta' 
tattiki, bħall-ikkombinar ta' ħafna sistemi bħal droni, dgħajjes u tankijiet mingħajr 
ekwipaġġ f'operazzjoni indipendenti u kkoordinata;

18. Jinnota, barra minn hekk, li s-sistemi ta' armi awtonomi, bħala kategorija partikolari tal-
IA fil-qasam militari, għandhom jiġu diskussi u jsir qbil fuqhom fil-livell 
internazzjonali, b'mod speċifiku fil-forum tal-Konvenzjoni dwar Ċerti Armi 
Konvenzjonali tan-NU; jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li d-dibattitu internazzjonali li 
għaddej dwar is-sistemi ta' armi awtonomi letali, biex jiġu regolati t-teknoloġiji militari 
emerġenti, għadu ma ġiex konkluż u jinnota li l-UE, bħala entità waħda, qablet biss 
reċentement li tiddiskuti l-effetti tal-iżviluppi tal-IA u tad-diġitalizzazzjoni fuq is-settur 
tad-difiża; jemmen li l-UE tista' taqdi rwol kruċjali biex tgħin lill-Istati Membri 
jarmonizzaw l-approċċ tagħhom fir-rigward tal-IA militari, sabiex imexxu d-
diskussjonijiet internazzjonali.
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