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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar Strateġija Ewropea dwar is-Sistemi tat-Trasport Intelliġenti u Kooperattivi 

(2017/2067(INI)) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-30 ta' Novembru 2016 dwar 

Strateġija Ewropea dwar Sistemi Kooperattivi ta' Trasport Intelliġenti, pass importanti lejn 

mobilità kooperattiva, konnessa u awtomatizzata (COM(2016)0766), 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-

31 ta' Mejju 2017 dwar Sistemi Kooperattivi ta' Trasport Intelliġenti1, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0000/2017), 

A. billi l-Istrateġija Ewropea dwar Sistemi Kooperattivi ta' Trasport Intelliġenti (C-ITS) hija 

marbuta mill-qrib mal-prijoritajiet politiċi tal-Kummissjoni, b'mod partikolari l-Aġenda 

tagħha għall-Impjiegi, it-Tkabbir u l-Investiment, is-suq uniku diġitali u l-istrateġija tal-

Unjoni tal-Enerġija; 

B. billi l-awtoritajiet tal-Istati Membri u s-settur industrijali jeħtiġilhom iwieġbu għall-ħtieġa 

pressanti li t-trasport isir aktar sikur, aktar effiċjenti u sostenibbli; 

C. billi kien hemm tnaqqis fir-ritmu tax-xejra pożittiva fis-sikurezza tat-triq li l-UE 

esperjenzat matul dan l-aħħar deċennju u t-trasport bit-triq għadu responsabbli għall-biċċa 

l-kbira tal-emissjonijiet mit-trasport, f'termini ta' gassijiet serra u sustanzi li jniġġsu l-arja; 

D. billi s-sistema tas-C-ITS se tippermetti lill-utenti tat-triq u lil dawk responsabbli mit-

traffiku jaqsmu u jużaw l-informazzjoni u jikkoordinaw l-azzjonijiet tagħhom; 

E. billi l-UE jenħtieġ li tinkoraġġixxi u tiżviluppa aktar it-teknoloġiji diġitali biex jitnaqqas l-

iżball uman; 

F. billi dan l-element kooperattiv, grazzi għall-konnettività diġitali, se jtejjeb b'mod sinifikanti 

s-sikurezza tat-triq, l-effiċjenza tat-traffiku u l-multimodalità; 

G. billi bosta pajjiżi madwar id-dinja (eż. l-Istati Uniti, l-Awstralja, il-Ġappun, il-Korea u ċ-

Ċina) qed jimxu b'mod rapidu lejn l-użu ta' teknoloġiji diġitali u vetturi u servizzi tas-

C-ITS diġà huma disponibbli fis-suq; 

                                                 
1 ĠU C 288, 31.8.2017, p. 85. 
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Qafas ġenerali 

1. Jilqa' l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar Strateġija Ewropea dwar Sistemi 

Kooperattivi ta' Trasport Intelliġenti (l-Istrateġija) u l-ħidma intensiva li wettqet mal-

esperti kemm mis-settur pubbliku kif ukoll mis-settur privat, li qiegħdet il-pedamenti għall-

komunikazzjoni; 

2. Jenfasizza l-potenzjal tat-teknoloġiji diġitali u tal-mudelli kummerċjali relatati fit-trasport 

bit-triq u jirrikonoxxi l-Istrateġija bħala stadju importanti lejn l-iżvilupp tas-C-ITS u, 

finalment, il-mobilità awtomatizzata; jinnota li l-vetturi kooperattivi, konnessi u 

awtomatizzati jistgħu jagħtu spinta lill-kompetittività tal-industrija Ewropea kif ukoll 

inaqqsu l-konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet mit-trasport; 

3. Jilqa' r-riżultati tal-FAŻI II tal-Pjattaforma tas-C-ITS u jissottolinja l-importanza tar-

riżultati2; 

4. Jissottolinja li, filwaqt li l-komunikazzjoni tikkostitwixxi stadju importanti lejn strateġija 

tal-UE dwar vetturi kooperattivi, konnessi u awtomatizzati, jenħtieġ li ma jkun hemm l-

ebda konfużjoni bejn il-kunċetti differenti; 

5. Ifakkar li s-C-ITS huma sistemi li jippermettu lis-stazzjonijiet tal-ITS differenti (vetturi, 

tagħmir mal-ġenb tat-triq, ċentri għall-kontroll tat-traffiku u apparat nomadiku) 

jikkomunikaw u jaqsmu l-informazzjoni bl-użu ta' arkitettura ta' komunikazzjoni 

standardizzata; 

6. Ifakkar li l-vetturi konnessi huma vetturi li jużaw it-teknoloġiji tas-C-ITS li jippermettu 

vetturi tat-triq jikkomunikaw ma' vetturi oħra, ma' sinjali tat-traffiku u mal-infrastruttura 

mal-ġenb tat-triq kif ukoll ma' utenti oħra tat-triq; 

7. Ifakkar li l-vetturi awtomatizzati huma vetturi li kapaċi joperaw u jimmanuvraw b'mod 

indipendenti f'sitwazzjonijiet ta' traffiku reali u fejn wieħed jew aktar mill-kontrolli 

primarji tas-sewqan (stering, aċċellerazzjoni, ibbrejkjar) huma awtomatizzati għal perjodu 

sostnut ta' żmien; 

8. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu inkorporati sistemi ta' salvagwardja matul il-fażi tat-tranżizzjoni 

ta' koeżistenza bejn il-vetturi konnessi u awtomatizzati u l-vetturi b'żero konnettività u żero 

awtomatizzazzjoni; 

9. Jiddispjaċih għan-nuqqas ta' skedar taż-żmien ċar għal servizzi ta' Jum 1.5 u lil hinn, kif 

ukoll għan-nuqqas ta' valutazzjoni tal-impatt sħiħa u informazzjoni preċiża dwar l-

inizjattivi tal-varar fl-iżvilupp ta' servizzi tas-C-ITS u estensjonijiet potenzjali tas-servizz; 

                                                 
2 il-fażi II finali tal-pjattaforma tas-C-ITS: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-09-c-its-platform-

final-report.pdf 
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10. Jistieden lill-Kummissjoni tagħti prijorità lis-servizzi tas-C-ITS, biex tikseb l-ogħla 

potenzjal tas-sikurezza u biex tfassal id-definizzjonijiet u r-rekwiżiti li huma meħtieġa, 

biex jaġġornaw u jinkludu l-Interfaċċa Bniedem-Magna (HMI), billi l-interazzjoni bejn is-

sewwieq uman u l-magna hija importanti3; 

11. Iħeġġeġ lill-Istati Membri kollha jingħaqdu mal-Pjattaforma C-Roads, għaliex hija 

maħsuba biex ikollha rwol sinifikanti fl-implimentazzjoni tal-Istrateġija; 

Il-privatezza u l-protezzjoni tad-data 

12. Jiġbed l-attenzjoni għall-importanza tal-privatezza u tal-protezzjoni tad-data tas-C-ITS, li 

jenħtieġ li tintuża għall-finijiet tas-C-ITS biss u ma tinżammx jew ma tintużax għal finijiet 

oħra; jenfasizza li l-karozzi intelliġenti jenħtieġ li jikkonformaw bis-sħiħ mar-Regolament 

Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR), u l-fornituri ta' servizz tas-C-ITS 

jeħtiġilhom joffru termini u kundizzjonijiet ċari lis-sewwieqa, biex ikunu jistgħu jagħtu l-

kunsens infurmat liberu tagħhom lil kwalunkwe pproċessar tad-data personali tagħhom; 

Iċ-ċibersigurtà 

13. Jindika l-importanza ta' standards għolja tas-sigurtà fil-prevenzjoni tal-hacking u tal-attakki 

ċibernetiċi, b'mod partikolari fid-dawl tan-natura kritika tas-sigurtà tal-komunikazzjonijiet 

tas-C-ITS; jinnota li ċ-ċibersigurtà hija sfida essenzjali li trid tiġi trattata hekk kif is-

sistema tat-trasport issir aktar diġitalizzata u konnessa; iħeġġeġ il-ħtieġa li tiġi evitata 

kwalunkwe vulnerabbiltà jew riskju jekk isir hacking fuq il-vettura jew tkun soġġetta għal 

attakk ċibernetiku permezz tal-iżvilupp ta' politika komuni ta' sigurtà u ta' ċertifikazzjoni 

għall-varar tas-C-ITS; 

14. Jissottolinja li standards daqstant ieħor għolja tas-sigurtà jenħtieġ li jiġu applikati fl-Istati 

Membri kollha u fi kwalunkwe arranġament ta' kooperazzjoni possibbli ma' pajjiżi terzi; 

It-teknoloġiji u l-frekwenzi tal-komunikazzjoni 

15. Jemmen li l-approċċ tal-komunikazzjoni ibridu, li jikkombina t-teknoloġiji tal-

komunikazzjoni komplementarji huwa l-approċċ it-tajjeb u li t-taħlita tal-komunikazzjoni 

ibrida l-aktar promettenti tidher li hija kombinazzjoni tal-ETSI ITS-G5 tal-Istitut Ewropew 

tal-Istandards tat-Telekomunikazzjoni u n-netwerks ċellulari eżistenti (C-V2X), li se 

jiżguraw l-aqwa appoġġ possibbli għall-varar tas-servizzi bażiċi tas-C-ITS; 

16. Jinnota r-referenza għar-rabta bejn il-karozzi konnessi u s-sistemi Ewropej ta' navigazzjoni 

bis-satellita, EGNOS u GALILEO, u jissottolinja li l-kapaċità tal-vetturi li jikkomunikaw 

ma' sistemi tal-5G u ta' navigazzjoni bis-satellita jistgħu jiġu inklużi fit-taħlita tal-

komunikazzjoni ibrida fi stadju aktar tard; 

                                                 
3 L-Istqarrija Ewropea dwar il-Prinċipji tal-Interfaċċa bejn il-Magni u l-Bniedem għal Informazzjoni fil-Vetturi u 

Sistemi ta' Komunikazzjoni tal-2008 tal-Kummissjoni: https://goo.gl/zXSXHe 
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17. Jinkoraġġixxi lill-operaturi tat-telekomunikazzjonijiet li jappoġġjaw is-servizzi tas-C-ITS 

biex jimmaniġġjaw it-tagħbija tan-netwerk b'mod xieraq għas-servizzi tas-C-ITS relatati 

mas-sikurezza tat-triq; 

L-approċċ komuni Ewropew 

18. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet lokali, lill-manifatturi tal-vetturi, lill-

operaturi tat-triq u lill-industrija tal-ITS biex jimplimentaw is-C-ITS, u jistieden lill-

Kummissjoni tappoġġja lill-Istati Membri u lill-industrija fil-varar tas-servizzi tas-C-ITS, 

b'mod partikolari permezz tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, il-Fondi Strutturali u ta' 

Investiment Ewropej u l-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi; 

19. Jenfasizza li jenħtieġ li tinħoloq sistema tat-trasport verament multimodali, li tintegra l-

modi kollha tat-trasport f'servizz uniku ta' mobilità, li tippermetti lin-nies u lill-merkanzija 

jivvjaġġaw mingħajr intoppi minn bieb għal bieb u li ttejjeb l-effiċjenza ġenerali tat-

trasport; 

20. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tistabbilixxi malajr qafas legali adegwat biex tinkiseb l-

interoperabbiltà fl-UE kollha fil-ħin; jistieden lill-Kummissjoni tippubblika proposta 

leġiżlattiva dwar l-aċċess għad-data u għar-riżorsi fil-vetturi mhux aktar tard minn 

Settembru 2018; jirrakkomanda li din il-proposta jenħtieġ li tiggarantixxi kondizzjonijiet 

ekwivalenti ta' kompetizzjoni għall-aċċess mhux monetarju għad-data fil-vetturi għall-

partijiet terzi kollha sabiex jitħarsu d-drittijiet tal-konsumatur, tiġi promossa l-innovazzjoni 

u tiġi żgurata kompetizzjoni ġusta f'dan is-suq, billi jitqiesu l-konklużjonijiet tal-istudju tal-

Kummissjoni dwar l-aċċess għad-data u r-riżorsi fil-vetturi; 

21. Jissottolinja l-importanza tal-ftuħ ta' djalogu mas-sħab soċjali fi stadju bikri sabiex tiġi 

stabbilita atmosfera ta' trasparenza u kunfidenza u jiġi żgurat li ma jkun hemm l-ebda 

effetti negattivi fuq il-kundizzjonijiet soċjali u tax-xogħol; 

° 

° ° 

22. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-

Kummissjoni. 

 



 

PR\1134575MT.DOCX 7/9 PE610.712v01-00 

 MT 

NOTA SPJEGATTIVA 

Introduzzjoni 

Id-dinja dalwaqt se tesperjenza rivoluzzjoni industrijali u diġitali estremament mgħaġġla, li b'xi 

mod l-UE ukoll tagħmel parti minnha iżda li la l-ekonomija tal-Ewropa u lanqas is-soċjetà 

tagħha mhuma ppreparati għaliha kif suppost. Hemm diskrepanzi kbar fil-livell tal-iżvilupp u l-

preparazzjoni tal-Istati Membri, iżda aħna ma rridux inħallu d-diġitalizzazzjoni u l-avvanzi 

teknoloġiċi jżidu dan l-iżbilanċ. Kull ċittadin Ewropew jeħtieġlu jibbenefika b'mod ugwali mir-

rivoluzzjoni industrijali moderna u l-benefiċċji li din iġġib magħha. B'mod simili, is-settur tat-

trasport dalwaqt se jgħaddi minn bidla drammatika, u l-UE jeħtiġilha tikkontribwixxi 

b'reazzjonijiet sinifikanti u fit-tul tagħha stess. Aħna rridu nissodisfaw minnufih ir-rekwiżiti tas-

sigurtà, l-effettività u s-sostenibbiltà. L-avvanzi fit-teknoloġiji diġitali fis-settur tat-trasport 

jippermettu skambju tad-data f'ħin reali fost id-diversi mezzi tat-trasport, u b'hekk inaqqsu, 

pereżempju, l-għadd ta' inċidenti, jirrazzjonalizzaw is-sistemi tat-trasport u jnaqqsu l-

emissjonijiet ta' sustanzi noċivi. It-teknoloġiji ġodda, li jinkludu s-Sistema Kooperattiva ta' 

Trasport Intelliġenti (C-ITS) diskussa f'dan ir-rapport, jirrappreżentaw kemm progress 

drammatiku kif ukoll kompitu reali għal dawk il-persuni li jieħdu d-deċiżjonijiet fuq livell 

Ewropew, fost affarijiet oħra, f'termini ta' armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni, li s'sissa kienet 

diżorganizzata u kontinwament tagħti lok għal problemi ġodda. Li hu żgur hu li l-Kummissjoni u 

l-istituzzjonijiet Ewropej għadhom lura f'dan il-qasam u ma jistgħux ilaħħqu mal-pass li bih ir-

rivoluzzjoni teknoloġika qed tavvanza. Il-kompitu li tinstab soluzzjoni għal din is-sitwazzjoni 

huwa wieħed reali u urġenti. B'mod simili, aħna jeħtiġilna nirrikonoxxu li l-UE teħtieġ 

kooperazzjoni parallela aktar milli kompetizzjoni iżolata fil-qasam tal-avvanzi diġitali meta 

dawn ikollhom impatt fuq is-settur tat-trasport, peress li b'dan il-mod biss din tista' taffaċċja l-

isfidi tal-iżvilupp globali ppreżentati mill-Istati Uniti u ċ-Ċina, pereżempju, li jinsabu fuq 

quddiem f'termini ta' avvanzi fit-teknoloġija C-ITS. Għaldaqstant, ir-rivoluzzjoni industrijali 

moderna hija simultanjament opportunità eċċellenti għalina biex niżviluppaw u niżguraw is-

sigurtà tas-sistemi tat-trasport tagħna iżda fl-istess ħin teħtieġ ħidma regolatorja kontinwa u 

responsabbli. 

Sfond 

Il-Kummissjoni u l-Parlament ilhom kważi 10 snin jaħdmu fuq is-suġġett tas-sistemi tat-trasport 

u l-vetturi intelliġenti. L-introduzzjoni tal-karozzi intelliġenti u tas-sistema eCall hija parti 

importanti minn dan il-proċess. Ir-rapporteur jilqa' l-proċedura leġiżlattiva li bħala riżultat tagħha 

l-Parlament qed jagħti l-opinjoni tiegħu dwar iż-żieda fis-sigurtà tal-karozzi, il-liċenzji tas-

sewqan u t-taħriġ għas-sewwieqa u l-istrateġija Ewropea tal-mobilità b'emissjonijiet baxxi. Huwa 

partikolarment importanti li tiġi emendata d-Direttiva 2010/40/UE dwar l-estensjoni tal-

applikazzjoni tal-atti delegati. Dawn jissupplimentaw l-istrateġija stabbilita fil-Komunikazzjoni 

tal-Kummissjoni dwar l-introduzzjoni ta' sistemi tat-trasport intelliġenti (COM(2016)0766). 

Ir-rapporteur iqis li huwa importanti li għadd ta' programmi R&Ż u inizjattivi komunitarji tal-UE 
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bħalma huma l-programmi C-Roads u GEAR 2030 jitwettqu b'mod parallel. Ir-riżultati tal-

programm 2016-2017 tal-Pjattaforma ITS huma ta' sinifikat partikolari peress li bħala parti 

minnu, il-Kummissjoni ppubblikat riċentement ir-riżultati tax-xogħol magħmul minn tmien 

gruppi ta' ħidma. 

Huwa kruċjali li s-setturi industrijali kollha jgħaqqdu l-forzi – it-telekomunikazzjoni, il-

manifattura tal-karozzi, is-setturi tal-enerġija u t-trasport – sabiex b'hekk ir-riżultati tal-avvanzi 

diġitali jkunu jistgħu jiġu implimentati u applikati kif xieraq. Hija daqstant importanti l-

kooperazzjoni tal-istituzzjonijiet Ewropej u l-involviment tal-Istati Membri. Ir-rapporteur jilqa' l-

opinjoni mfassla mill-Kumitat tar-Reġjuni u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Il-

maġġoranza tal-vetturi li jintużaw fl-UE huma qodma u ġew mibnija b'teknoloġiji li jipprekludu 

l-konnessjoni tagħhom mat-teknoloġiji u d-djalogu diġitali l-aktar riċenti. L-istess huwa minnu 

għas-sistemi tat-toroq li ma jagħmlux parti min-NetwerksTrans-Ewropej u li mhumiex 

awtostradi. Il-mistoqsija ta' kif aħna għandna niżguraw il-kollegabbiltà ta' dawn il-vetturi u min 

se jħallas għal dan tista' tintalab b'mod ġustifikat. 

Min iħallas lill-operatur (ferryman)? 

Se jinħtieġu kważi EUR 3 biljun fis-sena biex tiġi ffinanzjata l-introduzzjoni ta' servizzi "D1" C 

sabiex madwar 30 miljun karozza jkunu jistgħu jiġu konnessi. Il-finanzjament CEF, FSIE u FEIS 

huwa disponibbli għall-finanzjament tal-iżvilupp ta' netwerks tal-broadband u l-infrastruttura tat-

trasport. Barra minn hekk, attwalment, il-proġetti R&Ż qed jitwettqu taħt l-Orizzont 2020. Ir-

rapporteur jinsab konvint li l-iżvilupp qed isir b'rata ferm aktar mgħaġġla minn dak li jintwera 

mid-dati fil-mira tal-ippjanar strateġiku. Din hija r-raġuni għaliex l-Istati Membri jeħtiġilhom 

jiġu involuti u ssir deċiżjoni dwar il-finanzjament. L-akbar mistoqsija hija dwar kif aħna għandna 

nqisu r-rwol tat-teknoloġiji diġitali fil-fażi li jmiss tal-ippjanar finanzjarju. 

Sigurtà u sikurezza 

Ir-rapporteur jaqbel mal-proposta tal-Kummissjoni biex jiġu introdotti kemm il-protokoll D1 kif 

ukoll il-protokoll D ta' jum u nofs u anke biex jiġi introdott l-ewwel pakkett fl-2019, filwaqt li 

jilqa' l-miri ambizzjużi. Fl-istess ħin, huwa jiddispjaċih għan-nuqqas ta' skeda ta' żmien 

preċiża u studju ta' fattibbiltà meħtieġa biex jinkiseb dan. Huwa jappoġġja l-konklużjoni tal-

grupp ta' ħidma speċjalizzat li jittratta s-sigurtà u s-sikurezza fit-tieni fażi tal-pjattaforma C-ITS 

li kull vetturi trid tikkonforma ma' tal-inqas sett ta' rekwiżiti4. Huwa jinsab konvint li din it-

teknoloġija u l-awtomazzjoni se jkunu ta' valur biss jekk kull vettura tiġi konnessa mas-sistema 

tat-trasport. Aħna rridu navvanzaw b'mod gradwali. Fil-perjodu interim sakemm is-C-ITS kollha 

ssir aċċessibbli, huwa essenzjali li jitfassal protokoll tas-sigurtà li jinkludi l-fattur uman u jagħti 

biżżejjed ħin għall-interazzjoni bejn il-bniedem u l-magni5. 

                                                 
4 Il-fażi II finali tal-pjattaforma tas-C-ITS: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-09-c-its-platform-

final-report.pdf 
5 Il-Kummissjoni Ewropea (2008) Dikjarazzjoni Ewropea tal-Prinċipji dwar l-Interfaċċja Bniedem-Magna. 

https://goo.gl/zXSXHe 
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Sigurtà tad-data 

Skambju tad-data rapidu, f'ħin reali fuq skala wiesgħa qed jagħmel avvanzi kbar u qed isir in-

norma, li jqajjem il-kwistjoni dwar l-użu ta' teknoloġija xierqa u s-sigurtà tad-data. Huwa 

essenzjali li r-regolamenti Ewropej eżistenti jiġu estiżi biex ikopru l-qasam tal-awtomazzjoni. 

Riċentement, il-Kummissjoni ppreżentat proposta dwar iċ-ċibersigurtà li tinkludi l-kompitu li 

tinħoloq sistema ġdida Ewropea ta' ċertifikazzjoni sabiex jiġi żgurat li l-prodotti u s-servizzi 

diġitali jintużaw b'mod sikur. Ir-rapporteur jemmen ukoll li wieħed mill-kompiti l-aktar 

importanti li għandna quddiemna huwa l-kwistjoni li tirrigwarda d-determinazzjoni b'mod preċiż 

tal-aċċess għad-data ġġenerata minn vetturi li jiċċaqilqu u aċċess għal data ta' "parti terza". Aħna 

jeħtiġilna niżguraw li l-opinjonijiet u s-suġġerimenti tal-partijiet kollha involuti jinstemgħu u li 

aħna nsibu l-aħjar soluzzjonijiet komuni. 

Kwistjonijiet dwar it-teknoloġija u l-frekwenza tal-komunikazzjoni 

Jekk aħna nqisu l-UE kollha kemm hi u fl-istess ħin il-programmi li twettqu fix-xhur riċenti, 

aħna nistgħu naraw diskrepanzi kbar f'termini tal-implimentazzjoni tagħhom. F'tarf wieħed tal-

linja tan-numri nsibu l-kopertura tal-internet b'valur ta' 0 (ebda WiFi u mhux aktar minn 

kopertura globali ta' 2G), filwaqt li fit-tarf l-ieħor insibu trakkijiet "platooing" (trakkijiet li 

jikkomunikaw sabiex isewgu lil xulxin b’mod awtomatiku u sikur fuq distanza qasira ħafna minn 

xulxin) f'konvojs. Aħna rridu noqogħdu attenti ħafna li ma nżidux dan id-distakk diġitali. Hemm 

ftehim dwar il-kwistjoni tat-"teknoloġija" sa fejn ma hemm l-ebda inklussività, sabiex 

applikazzjoni ibrida ta' teknoloġiji eżistenti jaf tkun ir-risposta. Hemm koordinazzjoni kostanti 

dwar dan bejn il-korpi professjonali u l-Kummissjoni. 

Oqsma oħra ta' importanza / osservazzjonijiet 

Il-futur tal-mobilità urbana huwa parti importanti oħra tal-awtomazzjoni, u l-avvanz 

tagħha jrid ikun kwistjoni ewlenija. L-organizzazzjoni ta' ċentri urbani u r-reġjuni tal-madwar 

f'netwerk intelliġenti tat-trasport hija parti ewlenija mill-iżvilupp reġjonali. Aħna nqattgħu l-ħin 

kollu nitkellmu biss dwar il-konnessjoni tal-vetturi u l-infrastruttura. Iżda xi ngħidu dwar l-hekk 

imsejħa "atturi f'riskju" – il-persuni bil-mixi, iċ-ċiklisti u l-motoċiklisti? Dawn, kif jistgħu 

jiġu integrati f'sistemi intelliġenti li jaħdmu flimkien? U ejja ma ninsewx, peress li aħna qed 

nimmiraw għal awtomazzjoni totali, kif se jinbidlu l-istipulazzjonijiet għall-ksib ta' liċenzji tas-

sewqan u liema ħiliet iridu jinkisbu. Kif għandu jiġi ssupplimentat it-taħriġ għas-sewwieqa? 


