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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) hija teknoloġija strateġika għas-settur tat-trasport u hija 
mistennija li tkun ta' benefiċċju għaċ-ċittadini u għas-soċjetà, billi ttejjeb il-kwalità tal-ħajja, 
toħloq opportunitajiet ġodda ta' impjieg u toħloq mudelli ta' negozju aktar sostenibbli;

B. billi approċċ Ewropew għall-IA jeħtieġ li jinkludi aspetti etiċi tal-IA biex jiżgura li hija 
tkun iċċentrata fuq il-bniedem, issaħħaħ il-benesseri tal-bniedem, il-benesseri tas-soċjetà u dik 
tal-ambjent, u tirrispetta bis-sħiħ id-drittijiet u l-valuri fundamentali tal-UE;  

C. billi l-IA affidabbli trid tkun ibbażata fuq erba' prinċipji etiċi: ir-rispett għall-awtonomija 
tal-bniedem, il-prevenzjoni tal-ħsara, il-korrettezza u l-ispjegabbiltà; billi r-rispett ta' dawn il-
prinċipji etiċi joħloq ħtieġa għal għadd ta' regoli speċifiċi għas-settur tat-trasport tal-UE; 

D. billi l-UE kellha l-għan li tnaqqas sal-2020 il-fatalitajiet annwali fit-toroq ġewwa l-UE 
b'50 %, meta mqabbla mal-2010, iżda, fid-dawl tal-progress staġnat, kellha ġġedded l-isforzi 
tagħha fil-Qafas ta' Politika dwar is-Sikurezza fit-Toroq 2021-2030 tagħha – Il-passi li jmiss 
lejn "Viżjoni Żero"; billi f'dan ir-rigward, l-awtomatizzazzjoni u t-teknoloġiji l-ġodda 
għandhom potenzjal kbir li jżidu s-sikurezza fit-toroq billi jevitaw żball uman;

1. Jissottolinja l-potenzjal tal-IA għall-mezzi awtonomi kollha tat-trasport bit-triq, bil-
ferrovija, fuq l-ilma u bl-ajru; 

2. Jenfasizza li s-settur tat-trasport tal-UE jeħtieġ qafas ċar biex jikseb IA affidabbli, inklużi 
aspetti ta' sikurezza u responsabbiltà, li se jkun kruċjali biex jagħti spinta lill-investimenti fir-
riċerka u l-innovazzjoni, l-iżvilupp tal-ħiliet u l-adozzjoni tal-IA mill-SMEs, in-negozji ġodda 
u n-negozji; u f'dan ir-rigward:

a) jistieden lill-Kummissjoni tipprevedi mekkaniżmu ta' responsabbiltà bbażat fuq approċċ ta' 
valutazzjoni tar-riskju, peress li l-impatt tal-għażla ta' min għandu jkun strettament 
responsabbli għal operazzjonijiet attivati bl-IA ta' vettura fuq l-iżvilupp u l-użu tal-IA jeħtieġ 
li jiġi indirizzat b'attenzjoni; jenfasizza, f'dan ir-rigward, li r-responsabbiltà għandha dejjem 
tkun tal-persuni fiżiċi jew ġuridiċi:

b) jirrakkomanda l-istabbiliment ta' linji gwida għal klassifikazzjoni armonizzata tar-riskji ta' 
teknoloġiji attivati bl-IA fit-trasport, li jkopru l-funzjonijiet tal-vetturi allokati lill-bnedmin u 
lill-IA, u li jiċċaraw ir-responsabbiltajiet u r-rekwiżiti fir-rigward tas-sikurezza; 

c) jistieden lill-Kummissjoni twaqqaf skema ta' assigurazzjoni tal-IA għas-sistemi tat-trasport 
intelliġenti, f'konformità mal-klassifikazzjoni tar-riskju tal-Grupp ta' Esperti ta' Livell Għoli, 
sabiex tirreaġixxi aħjar għall-ħtiġijiet emerġenti tas-settur tat-trasport;

3. Iqis l-iżvilupp ta' IA affidabbli, etikament responsabbli u teknikament robusta bħala fattur 
importanti għall-mobbiltà sostenibbli u intelliġenti; f'dan ir-rigward, jistieden lill-
Kummissjoni tippromwovi l-użu tal-IA fis-settur tat-trasport u tipproponi, jekk ikun meħtieġ 



PE646.983v01-00 4/4 PA\1197816MT.docx

MT

biex jiġu rispettati d-drittijiet fundamentali tal-UE, bidliet korrispondenti fil-leġiżlazzjoni tal-
UE mingħajr dewmien u f'kooperazzjoni mill-qrib mas-settur tat-trasport;

4. Jirrakkomanda l-iżvilupp ta' tikketta affidabbli tal-IA mal-UE kollha għall-industrija tal-
karozzi, li għandha tipprovdi standards komuni u armonizzati dwar is-sikurezza, ir-robustezza 
teknika, il-privatezza u t-trasparenza, kif ukoll għall-ittestjar ta' vetturi li joperaw permezz tal-
IA u ta' prodotti u servizzi relatati; 

5. Jistieden lill-Kummissjoni tesplora l-possibbiltà li tafda aġenzija tal-UE eżistenti rilevanti 
b'mekkaniżmi ta' infurzar u ta' sanzjonijiet ħalli, jekk sistema ta' IA użata fit-trasport tikser id-
drittijiet fundamentali jew il-qafas Ewropew etiku u ta' sigurtà, ikunu jistgħu jittieħdu 
azzjonijiet dwarha; 

6. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli tappoġġja l-iżvilupp ta' sistemi affidabbli tal-IA sabiex 
it-trasport isir aktar effiċjenti, aċċessibbli, affordabbli u inklużiv, inkluż għall-persuni 
b'mobbiltà mnaqqsa. 


