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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:

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. Jissottolinja li l-UE għandha tassumi rwol ta' gwida, fil-livell dinji, fid-definizzjoni tar-
regoli relatati mal-IA fl-oqsma tal-użi ċivili u militari u tal-awtorità tal-istat, bi strateġija 
effikaċi mmirata lejn it-tisħiħ tal-influwenza tagħha fuq id-definizzjoni tal-istandards 
globali; 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;

3. Jemmen li l-IA biddlet is-settur tat-trasport u għenet fl-iżvilupp tiegħu permezz ta' aktar 
awtomatizzazzjoni u aktar integrazzjoni u konnettività tan-netwerks tat-trasport; 
jissottolinja li l-awtomatizzazzjoni u l-integrazzjoni tal-IA jvarjaw bejn il-modi tat-
trasport;

4. 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; jappoġġa l-implimentazzjoni sħiħa tagħha u l-istabbiliment 
kontinwu tagħha bħala sistema globali ta' protezzjoni awtomatika tal-ferroviji (ATP);

5. Jappoġġa l-iżvilupp u l-istandardizzazzjoni internazzjonali tal-awtomatizzazzjoni tal-
operazzjonijiet ferrovjarji; 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;

6. Jilqa' b'sodisfazzjon il-ħidma tal-proġett ta' Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku bl-
Ajru tal-Ajru Uniku Ewropew (SESAR) fil-qasam ta' sistemi ta' inġenji tal-ajru 
mingħajr ekwipaġġ u ta' sistemi ta' ġestjoni tat-traffiku tal-ajru, kemm ċivili kif ukoll 
militari; jenfasizza li l-interoperabbiltà u l-armonizzazzjoni globali jikkostitwixxu 
kundizzjoni essenzjali għal sistema globali ta' ġestjoni tat-traffiku tal-ajru sigura u 
funzjonali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu s-SESAR fuq 
livell internazzjonali u jikkontribwixxu għall-ħidma ta' organizzazzjonijiet 
internazzjonali bħall-ICAO jew il-IATA f'dan ir-rigward;

7. 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-manifatturi tal-
vetturi fil-qasam tal-użu tal-vetturi awtomatizzati fit-traffiku tat-triq fl-UE; jitlob li tiġi 
fornita data ġeografika standardizzata u jenfasizza l-ħtieġa ta' preċiżjoni ta' tali data;
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8. Ifakkar fid-diskussjonijiet wiesgħa li qed iseħħu attwalment fi ħdan l-Organizzazzjoni 
Marittima Internazzjonali dwar l-integrazzjoni fil-qafas regolatorju ta' teknoloġiji ġodda 
u emerġenti, bħal vapuri awtonomi;

9. Jenfasizza kif is-sistemi tat-trasport intelliġenti jimmitigaw il-konġestjoni tat-traffiku u 
jikkontribwixxu biex itejbu l-effiċjenza u s-soluzzjonijiet ta' mobbiltà; jiġbed l-
attenzjoni għaż-żieda fl-esponiment tan-netwerks tat-trasport tradizzjonali għat-theddid 
ċibernetiku;

10. 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 tas-settur tat-trasport u tfassal lista mhux eżawrjenti tas-segmenti ta' riskju 
għoli fil-kuntest tas-sistemi tal-IA li jissostitwixxu d-deċiżjonijiet pubbliċi f'dan il-
qasam;

11. 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; ifakkar, barra 
minn hekk, li l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa li jmiss, li tinkoraġġixxi wkoll l-
infrastrutturi intelliġenti, se tipprovdi fond għall-iżvilupp ta' infrastruttura tat-trasport 
b'użu doppju ċivili/militari bil-ħsieb li tittejjeb il-mobbiltà militari fi ħdan l-Unjoni.


