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SOMMARJU EŻEKUTTIV 
 
Dan l-istudju huwa r-riżultat tax-xewqa tal-Parlament Ewropew li jkun mgħarraf dwar il-
potenzjal għal skambji kulturali ma’ pajjiżi terzi, fejn iċ-Ċina intgħażlet għal studju ta’ każ. 
Tingħata informazzjoni dwar is-settur kulturali fiċ-Ċina (l-Ewwel Taqsima) u dwar l-Unjoni 
Ewropea tal-lum – skambji kulturali maċ-Ċina (it-Tieni Taqsima). Dan l-istudju joffri wkoll 
sensiela ta’ rakkomandazzjonijiet dwar kif wieħed jista’ jieħu li jista’ mill-opportunijtajiet 
potenzjali fil-koperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina (it-Tielet Taqsima). 
 
1. L-istudju jirrigwarda kemm l-industriji kulturali u kemm dawk kreattivi. Skont id-
definizzjoni adottata f’dan l-istudju, is-settur kulturali jinkludi t-totalità tas-setturi 
industrijali u mhux industrijali li fihom il-kultura tikkostitwixxi prodott finali għall-konsum, 
waqt li s-settur kreattiv jinkludi dawk l-industriji li jużaw il-kultura fil-proċess tal-
produzzjoni bħala kontribut kreattiv għall-produzzjoni ta’ prodotti mhux kulturali. Is-setturi 
li ġejjin huma koperti mill-istudju: iċ-ċinema, it-televiżjoni, il-midja l-ġdida, l-arti viżiva, l-
arkitettura u d-disinn, l-arti teatrali, il-patrimonju kulturali, il-mużika u l-letteratura. 
 
2.  Intużaw żewġ metodi biex saret ir-riċerka: xogħol fl-uffiċċju u intervisti. Ix-xogħol tal-
uffiċċju kien imsejjes fuq sorsi ewlenin stampati u elettroniċi għad-dispożizzjoni ta’ kull 
settur kulturali. Saru intervisti fiċ-Ċina, kif ukoll fl-Ewropa, lil xi wħud mill-partijiet 
interessati rilevanti f’kull qasam.  
 
3.  Fl-Ewwel Taqsima, l-istudju jagħti ħarsa lejn il-bidliet profondi li seħħew fis-setturi 
kulturali u kreattivi Ċiniżi f’dawn l-aħħar snin. L-aktar bidla deċiżiva tħabbret bħala parti 
mill-11-il Pjan ta’ Ħames Snin u kienet tikkonsisti mit-tranżizzjoni mgħaġġla minn settur 
mingħajr profitt u b’orjentazzjoni lejn l-prestiġju għal settur integrat ekonomikament.  
 
4.  Fis-settur tal-industrija tal-films, illum il-ġurnata ċ-Ċina – wara l-Amerika ta’ Fuq u l-
Indja – hija t-tielet l-akbar pajjiż li jipproduċi films fid-dinja. Fl-istess waqt, l-
immodernizzar ta’ swali taċ-ċinema eżistenti u l-iżvilupp ta’ postijiet moltipliċi ġodda żiedu 
l-infiq tal-konsumatur li jmur iċ-ċinema u dan irriżulta f’żieda ta’ 27 % fl-2008 minn dħul 
mill-bejgħ ta’ biljetti.  
 
Produzzjonijiet barranin huma suġġetti għal linji gwida legali stretti ħafna u għandhom 
aċċess għal inċentivi. Tliet għamliet ta’ koperazzjoni huma possibbli bejn entità barranija u 
produttur/kumpanija tal-films miċ-Ċina: produzzjonijiet konġunti, produzzjonijiet assistiti u 
produzzjonijiet kummissjonati. L-aċċess għal swieq u talenti barranin huwa wieħed mill-
fatturi l-kbar li jimmotivaw il-koperazzjoni fil-produzzjoni tal-films. Iċ-Ċina tinkuraġġixxi 
kumpaniji barranin, speċjalment dawk Ewropej, li hija tqis li jkunu simili fl-valuri tagħhom u 
li ssoltu joperaw fuq rekwiżiti simili ta’ finanzjar, biex jinvestu fi produzzjonijiet Ċiniżi ta’ 
skala kbira. 
 
F’dak li għandu x’jaqsam mad-distribuzzjoni ta’ films barranin, il-Gvern jippermetti l-
importazzjoni ta’ għoxrin film barrani fuq bażi ta’ ‘qsim ta’ dħul finanzjaru’ kull sena. Għal 
dawn il-films, il-kumpanija barranija tipikament tirċievi 30 % tad-dħul nett mill-bejgħ ta’ 
biljetti. Minn dawn l-għoxrin film, tliet kwarti ġeneralment jiġu mill-Amerika ta’ Fuq u l-
bqija mill-Ewropa u minn territorji oħra barranin. Il-kwoti ta’ importazzjoni ma 
jirrigwardawx koproduzzjonijiet, li huma meqjusin bħala produzzjonijiet domestiċi u, 
għalhekk, ikunu intitolati awtomatikament li jinħarġu fiċ-Ċina bħala xogħlijiet teatrali. Fis-
snin reċenti, tlieta mill-ħames films prodotti lokalment bl-ogħla dħul finanzjarju gross kienu 
koproduzzjonijiet. 
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5.  Skont ir-rekwiżiti ta’ dħul tagħha tal-WTO, iċ-Ċina fetħet l-industrija televiżiva tagħha 
(TV) għal investiment parzjali barrani, żiedet il-parteċipazzjoni u l-aċċess għas-suq, 
b’koordinament ma’ strutturar mill-ġdid tal-industrija domestika tagħha. Dawn it-tibdiliet 
setgħu jseħħu permezz ta’ bidla wiesgħa fil-politiki tal-Gvern u permezz ta’ integrazzjoni fi 
ħdan is-swieq globali. Billi 97 % tal-popolazzjoni tista’ tara t-televiżjoni, iċ-Ċina hija l-akbar 
suq tat-televiżjoni fid-dinja. Ir-riformi tagħha biex tonqos ir-regolazzjoni ħolqu 
opportunitajiet ta’ distribuzzjoni ta’ kontenut barrani u ta’ koproduzzjonijiet. Fis-snin 
reċenti, xandara magħżulin mid-dinja kollha kisbu għall-ewwel darba aċċess mingħajr 
ċensura  għal frekwenzi Ċiniżi. Iffaċċjat b'ammont vast ta’ spazju ta’ ħin televiż (airtime) 
meħtieġ għall-programmi u b’nuqqas ta’ kontenut lokali b’valur ekonomiku residwu wara l-
ewwel trażmissjoni tiegħu, is-suq tat-TV jiddependi ħafna fuq programmar barrani. 
Regolamenti aktar faċli u proċess burokratiku aktar effiċjenti wasslu għal żieda fl-
importazzjonijiet televiżivi, bil-‘format shows’ ikunu l-aktar popolari (e.g. ‘reality shows’, 
‘game shows’ u ‘talk shows’), li jistgħu jinħolqu mill-ġdid b’anqas spejjeż fil-kontinent Ċiniż. 
Madankollu, protetta bl-introduzzjoni ta’ obbligu li jixxandru mill-anqas 70 % ta’ programmi 
prodotti lokalment għal netwerks domestiċi u għal netwerks globali, il-produzzjoni qed 
tikber u f’xi oqsma l-provvista ta’ programmi regolarment tkun akbar mid-domanda. Barra 
minn dan, stazzjonijiet tat-TV Ċiniżi għandhom l-obbligu li jipproduċu siegħa ta’ programmi 
domestiċi għal kull siegħa ta’ xandir ta’ programmi barranin. B’konsegwenza ta’ dan, huma 
konformi mal-obbligu li jissodisfaw miri ta’ investiment fil-produzzjoni, anki jekk ma 
jkollhomx il-kapaċità finanzjarja li jagħmlu dan. 
 
6.  Is-settur Ċiniż tal-Internet u tat-telefonija ċellulari huwa l-akbar fid-dinja u qed jikber 
b’pass mgħaġġel. L-industrija Ċiniża tal-logħob elettroniku wkoll saret l-aktar waħda li qed 
tikber malajr fid-dinja. Waqt li indikaturi jissuġġerixxu li s-settur – l-Internet u t-telefown 
ċellulari – miexi lejn tkabbir mgħaġġel kontinwu, għad hemm differenzi reġjonali sinifikanti 
– bit-tkabbir ikkonċentrat s’issa fiz-zoni tan-Nofsinhar u tal-kosta tal-pajjiż. Minkejja l-irwol 
prinċipali tiegħu ta’ regolatur, l-Istat issa qed juri sinjali li qed ikun aktar involut biex 
jipprova jaħsad il-benefiċċji finanzjarji miż-żieda kbira li kien hemm fl-użu tal-Internet fiċ-
Ċina. Fl-aħħar tal-2008, l-awtorità tat-telekomunikazzjonijiet, SARFT, f’daqqa waħda 
ħabbret li l-portali kollha tal-vidjow kellhom isiru proprjetà tal-Istat. Wara xi negozjati, il-
portali li kienu nħolqu qabel ir-regolament tħallew jibqgħu privati, għalkemm kellu jkollhom 
liċenzja maħruġa mill-SARFT, waqt li dawk ġodda kellhom isiru operaturi tas-settur 
pubbliku. Għalkemm għadhom qed jeżerċitaw kontroll fuq l-Internet, l-awtoritajiet Ċiniżi 
qed juru aktar sinjali ta’ ftuħ: regolament ġdid għal vidjow bl-Internet daħal fis-seħħ fl-
2008, regolament li jippermetti l-parteċipazzjoni ta’ intrapriżi konġunti Ċiniżi u barranin fis-
servizzi ta’ programmi tal-vidjow bl-Internet, bil-kondizzjoni li jkollhom imsieħeb li jkun 
proprjetà tal-Istat. Minħabba limitazzjonijiet b’rabta ma’ lingwa u politika, ħafna ditti 
internazzjonali tal-Internet s’issa baqgħu esklużi mis-suq Ċiniż. Protagonisti kbar bħal 
Google u Yahoo kisbu liċenzji biex jitħallew jużaw servizzi fil-lingwa Ċiniża, iżda biex 
jagħmlu dan kellhom jissodisfaw il-limitu tal-kontenut u l-kontrolli taċ-ċensura. 
 
7.  Is-settur tal-arti viżiva huwa kkaratterizzat minn żvilupp mgħaġġel li qed irawwem 
strutturi ġodda fin-negozju u atturi. Matul l-aħħar ħames snin iċ-Ċina saret waħda mill-
epiċentri tad-dinja għal kolletturi, kuraturi, organizzaturi u operaturi tan-negozju fl-arti. Is-
settur jinkludi arti ta’ kwalità tajba ħafna, miż-żminijiet tal-qedem għaż-żminijiet moderni, 
iżda l-fenomenu huwa tal-għaġeb speċjalment fil-qasam tal-arti kontemporanja, li bil-mod 
il-mod qed iwaqqa’ l-għeruq ‘sotterranji’ tiegħu biex jikseb viżibilità usà u appoġġ 
istituzzjonali.  
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Il-bilanċ bejn strutturi li huma proprjetà tal-Istat u strutturi privati nbidel mill-2006 ’l hawn. 
Il-Gvern ipprivatizza d-dipartimenti kulturali tiegħu, waqt li żdiedu l-investimenti fis-settur 
privat. Nofs il-mużewijiet tal-Arti issa huma f’idejn privati, u l-maġġoranza tal-avvenimenti 
artistiċi għandhom l-appoġġ ta’ strutturi privati. Gruppi kulturali proprjetà tal-Istat, li 
joperaw fuq il-bażi ta’ stejtus mingħajr profitt, huma strutturi ġodda b’attivitajiet 
kummerċjali li jsegwu xejriet ewlenin fl-arti. Huma r-rabta uffiċjali bejn il-Gvern u s-settur 
privat, u bejn iċ-Ċina u lil hinn minnha. Waqt li hija żviluppata sewwa f’dak li għandu 
x’jaqsam ma’ bejgħ, l-arti tibqa’ dgħajfa f’dak li għandu x’jaqsam ma’ tmexxija. Il-kritika 
tal-arti, l-edukazzjoni u l-kurazija qed ifittxu kollaborazzjoni Ewropea biex itejbu l-
istandards tagħhom stess. Il-penetrazzjoni tal-arti Ewropea fis-suq Ċiniż għadha baxxa 
ħafna iżda l-Gvern, is-settur privat u entitajiet indipendenti qed ifittxu opportunitajiet 
ġodda, permezz ta’ żjarat ta’ skambju.  
  
8.  Il-mużika hija waħda mill-ifqar setturi tal-industriji kreattivi Ċiniżi. Batiet minn 
kontroll eċċessiv tal-Istat u minn wieħed mill-aktar livelli għoljin ta’ piraterija fid-dinja, li 
laqtu fil-laħam il-ħaj in-negozju tal-mużika fis-snin disgħin u li issa qed jeqirdu s-suq 
diġitali. Madankollu, iċ-Ċina għandha potenzjal ta’ tkabbir enormi fil-mużika taċ-ċellulari u 
tal-elettronika. Is-suq diġitali huwa wieħed promettenti iżda għadu limitat: jeżistu ftit sorsi 
minn fejn wieħed jista’ jniżżel il-mużika b’mod leġittimu u d-dħul finanzjarju għall-
kumpaniji tad-diski huwa ftit. Il-ġbir ta’ royalties huwa sors ta’ dħul mill-industrija tal-
mużika li fiċ-Ċina għadu mhux żviluppat minħabba li l-liġijiet dwar id-dritt tal-awtur 
mhumiex magħrufin minn ħafna produtturi tal-mużika.  
 
Kull reġjun Ċiniż għandu l-valuri kulturali u l-preferenzi partikolari tiegħu. Il-gosti tal-
pubbliku Ċiniż fil-mużika jistgħu jkunu xi ftit mhux tas-soltu: artisti li prattikament 
m’għadhomx jinstemgħu fl-Ewropa jistgħu jgawdu popolarità kbira fiċ-Ċina.  
 
9.  Iċ-Ċina għaddejja minn urbanizzazzjoni mgħaġġla ħafna li qed toħnoq il-kreattività fl-
arkitettura. L-istituti lokali ta’ disinn (LDIs), proprjetà tal-Istat, jiddominaw is-suq tal-
arkitettura. Iżda hemm għadd li dejjem jikber ta’ ditti privati kważi kollha stabbiliti minn 
periti li reġgħu lura wara li studjaw/ħadmu barra mill-pajjiż (li joperaw l-aktar minn Bejġing 
u Xangaj). Dawn id-ditti ta’ skala żgħira qed jaħdmu l-aktar fis-settur kulturali, fejn jippruvaw 
jestendu l-limiti tad-disinn arkitettoniku. Hekk kif iċ-Ċina tinfetaħ għal infuwenza 
internazzjonali, hemm għatx għal skambju u tagħlim mill-prinċipji u t-teknika tal-
arkitettura tal-Punent. Periti barranin kellhom irwol prominenti ħafna fl-iżvilupp tal-
arkitettura fiċ-Ċina bil-kostruzzjoni ta’ binjiet importanti għall-Olimpjadi u issa għall-Expo 
tal-2010. Kellhom il-ħila joħolqu lingwa arkitettonika ġdida u jibnu xempji ta’ qawwa ta’ 
arkitettura moderna, bħall-binja tas-CCTV, l-Istadju Nazzjonali Olimpiku u t-teatru tal-Opra 
ta’ Beiġing. 
 
10.  Il-patrimonju vast taċ-Ċina issa huwa protett aħjar, aktar minn qatt qabel, permezz 
ta’ prattiki tajbin u koperazzjoni ma’ istituzzjonijiet internazzjonali. Hemm rieda li tiġi 
promossa l-kultura immensament rikka tal-pajjiż fl-imgħoddi permezz ta’ soluzzjonijiet 
kummerċjali: billi jingħata stejtus uffiċjali ta’ ‘zoni turistiċi’ u/jew ta’ ‘Patrimonju Dinji’ lil 
ċerti zoni, li min-naħa tiegħu mbagħad jattira investiment pubbliku u privat. Qed ikunu 
implimentati riformi biex ikunu mmodernizzati l-amministrazzjonijiet pubbliċi rilevanti, iżda 
baqa’ ftit spazju għall-atturi tas-settur privat bħalma huma l-fondazzjonijiet. Għad hemm 
nuqqas ta’ ffinanzjar pubbliku, kif ukoll nuqqas ta’ għarfien u kuxjenza pubblika, u l-
preservazzjoni ta’ Patrimonju arkeoloġiku jew arkitettoniku sikwit tkun mhedda minn użu 
bla kontroll tal-artijiet u minn żvilupp mill-ġdid. Skambju attiv u attivitajiet ta’ koperazzjoni 
dwar il-protezzjoni tal-patrimonju kulturali bil-prevenzjoni tas-serq u l-kuntrabandu ta’ 
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artefatti kulturali u l-organizzazzjoni ta’ wirjiet tal-patrimonju storiku Ċiniż ma’ pajjiżi 
Ewropej ikunu effikaċi. 
 
11.  Il-politiki Ċiniżi relatati mal-arti teatrali reċentement evolvew lejn sistema aktar 
liberali b’moviment lejn anqas regolazzjoni, permezz ta’ Regolament ġdid dwar l-
Amministrazzjoni ta’ Spettakli Kummerċjali, maħruġ f’Lulju 2008. Bħala l-kapitali kulturali, 
Bejġing hija l-akbar ċentru tal-arti fiċ-Ċina u tikkonċentra l-aktar fuq strutturi u 
avvenimenti. Bħala pajjiż multietniku ċ-Ċina speċifikament tippromwovi spettakli ta’ 
minoranzi nazzjonali fuq livell tranżnazzjonali. Istituzzjonijiet Ċiniżi wkoll joperaw b’mod 
wiesa’ f’zoni rurali, billi jrawmu ħafna kumpaniji teatrali u jappoġġjaw l-isforzi tagħhom 
biex iwasslu l-ispettakli tagħhom madwar il-pajjiż kollu.  
 
Programmi ta’ aċċess għas-swieq Ewropej jitniedu u jiġu organizzati l-aktar minn pajjiżi 
Ewropej permezz ta’ boroż ta’ studju u bis-saħħa ta’ avvenimenti diplomatiċi. Huma 
spettakli sponsorjati mill-Istat (il-balè, iċ-ċirku). Iċ-Ċina tqis lis-settur tal-ispettaklu teatrali 
tagħha bħala wieħed ‘fqir’. Il-ftit spettakli li jattiraw dħul finanzjarju kbir (il-mużika) ma 
jkunux esportati minħabba ostakli tal-lingwa.  
 
12.  Sas-snin tmenin, is-settur Ċiniż tal-pubblikazzjonijiet serva biss bħala mezz ta’ 
propoganda u ta’ informazzjoni ġenerali għall-Istat. Mal-liberalizzazzjoni ġiet ukoll il-
kummerċjalizzazzjoni ta’ dan is-settur. Illum il-ġurnata huwa l-akbar suq tal-kotba u 
magażins fid-dinja.  
 
Iċ-Ċina għandha regolamenti u politiki stretti maħsuba għas-settur tal-pubblikazzjonijiet. 
Pubblikaturi li huma proprjetà tal-Istat m’għadhomx issussidjati mill-Gvern u sikwit 
jissieħbu ma’ kumpaniji privati ta’ konsulenza kulturali biex ikunu kompetittivi. Is-suq tal-
massa għall-kotba għadu jrid jikber, l-istess bħalma għad irid jikber l-ammont ta’ qarrejja; 
il-letteratura kontemporanja fuq l-Internet qed tieħu r-ruħ iżda l-qari tal-klassiċi jibqa’ 
mixtieq universalment kemm għal skopijiet edukattivi u kemm għal dawk kulturali. 
Pubblikaturi Ċiniżi qed ikunu dejjem aktar f’kuntatt ma’ swieq tal-Punent u mal-operaturi 
tagħhom. Is-suq Ċiniż tal-pubblikazzjonijiet għandu produzzjoni akbar minn dik tal-Istati 
Uniti tal-Amerika jew tar-Renju Unit. Hemm ħafna differenzi reġjonali fir-rigward ta’ volum 
ta’ bejgħ u gosti letterarji, l-aktar minħabba d-daqs enormi tal-pajjiż, u wkoll minħabba 
distribuzzjoni u komunikazzjoni aktar effiċjenti f’Bejġing, Xangaj u Guangzu.  
 
13.  Il-qafas dgħajjef għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwal (IPR) fiċ-Ċina 
jibqa’ diżinċentiv kbir għal kumpaniji Ewropej biex jidħlu fis-suq Ċiniż u joħloq tħassib serju 
għal dawk li diġà joperaw fiċ-Ċina. Prodotti ffalsifikati jibqgħu problema fuq skala kbira. Fl-
2006, negozji Ewropej identifikaw liċ-Ċina bħala l-pajjiż li s’issa għandu s-suq bl-akbar 
problema ta’ falsfikazzjoni u abbuż tal-IPR għal kumpaniji Ewropej. Il-Gvern Ċiniż jgħid li 
qed iżid l-infurzar. Għalkemm iċ-Ċina kienet qed tagħmel progress kostanti bl-
implimentazzjoni ta’ sistema ta’ protezzjoni tal-IPR, għad fadal xi nuqqasijiet, u l-infurzar 
tal-liġijiet mhux l-istess u mhux suffiċjenti. Kumpaniji Ewropej għandhom quddiemhom 
sistema legali u ġudizzjarja li hija opaka u kumplessa, li ma tiggarantix biżżejjed ir-rispett u 
l-protezzjoni tad-drittijiet tagħhom.  
 
14.  Iċ-ċensura għadha teżisti u ta’ min iqisha minħabba li hija l-ewwel xkiel għal aċċess 
għas-swieq tal-industriji kulturali u kreattivi. Fl-industrija tal-films, il-parteċipazzjoni 
barranija kollha fi produzzjonijiet ta’ films lokali għandha tkun approvata (mill-kitba għall-
baġit u għall-istruttura tal-produzzjoni qabel il-produzzjoni u wkoll wara li jkunu tlestew il-
films biex jinħarġu f’livell lokali u internazzjonali). Fis-settur il-ġdid tal-midja, iċ-ċensura 
tal-Internet issir skont varjetà ta’ liġijiet u regolamenti amministrattivi. Eluf ta’ uffiċjali tal-
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pulizija tal-Internet jgħassu l-Internet lejl u nhar biex jaraw ikunx hemm kontenut li jista’ 
jkun sovversiv. Il-kontenut tal-bloggs probabbilment huwa l-aktar qasam sensittiv tal-
Internet mill-perspettiva tal-awtoritajiet. Għas-settur tal-pubblikazzjonijiet, m’hemmx 
regolament ta’ ċensura uffiċjali iżda l-proċess ta’ reġistrazzjoni tan-numru tal-ISBN għal 
kull ktieb jintuża b’mod effikaċi bħala mezz ta’ kontroll tal-kontenut.  
 
Iċ-ċensura kienet fattur influwenti fis-settur tal-arti matul is-snin tmenin u disgħin. Jidher li 
naqset tul l-aħħar 5 snin, u issa qed jingħalqu wisq anqas avvenimenti tal-arti. Artisti u 
kuraturi jsibu li ma jeħtiġilhomx aktar joqogħdu daqshekk attenti dwar temi sensittivi 
bħalma kien jiġri qabel. It-temi ċċensurati jibqgħu ffokati fuq avvenimenti politiċi u storiċi 
relatati mal-Istorja Ċiniża, l-integrità nazzjonali, il-vjolenza, id-droga, ir-reliġjon u l-
pornografija.  
 
15.  It-Tieni Taqsima tal-istudju teżamina l-iskambji kulturali eżistenti  tal-Unjoni Ewropea 
(UE) u l-Istati Membri tagħha maċ-Ċina rigward programmi, attivitajiet u inizjattivi, kif ukoll 
l-impatt u l-effikaċja tagħhom biex jitrawmu aktar skambji kulturali bejn dawn il-
protagonisti. 
 
16.  Wara l-pubblikazzjoni tal-Aġenda Ewropea għall-Kultura f’Dinja Globalizzanti, l-UE 
studjat bir-reqqa politika barranija li tinkludi skambji kulturali. Twettqu diversi azzjonijiet 
Komunitarji fil-qasam tal-kultura fir-rigward taċ-Ċina, bħall-Programm ta’ Kultura, Midja 
2007, l-azzjoni ta’ tħejjija għall-Midja Internazzjonali u l-Media Mundus. Id-delegazzjoni tal-
KE fiċ-Ċina nediet xi avvenimenti kulturali. Madankollu, id-djalogu kulturali bejn l-UE u ċ-
Ċina mhux wieħed avvanzat u żviluppat ħafna. Il-problema taċ-ċensura għadha teżisti u 
għandha titqies. Hija ta’ sfida għal kull avveniment li jindirizza temi sensittivi. Iżda l-ewwel 
problema kbira hija li l-Unjoni Ewropea, bħala entità, hija kważi assenti mix-xena kulturali 
Ċiniża. Iċ-Ċina ssibha bi tqila li tfassal kunċett speċifiku tal-UE f’termini kulturali, minħabba 
li l-UE mhix pajjiż wieħed u integrat.  
 
17.  Skambji kulturali bejn iċ-Ċina u pajjiżi barranin huma rregolati mill-prinċipju tar-
reċiproċità. Dan il-prinċipju, kif żviluppat mill-Ministeru tal-Kultura Ċiniż fir-rigward ta’ 
skambji kulturali mal-Unjoni Ewropea, huwa problematiku u diffiċli biex jitwettaq. Mill-
perspettiva taċ-Ċiniżi, jekk iċ-Ċina tippermetti li pajjiż itella’ avveniment fit-territorju 
tagħha, dan il-pajjiż għandu wkoll iħalli liċ-Ċina ttella’ avveniment hemm, li jfisser li kull 
avveniment kulturali għandu jkun organizzat reċiprokament fuq l-istess skala. Għall-
Kummissjoni Ewropea, l-implimentazzjoni tar-reċiproċità tista’ tkun problematika minħabba 
li l-Unjoni Ewropea ma titqiesx miċ-Ċina bħala pajjiż wieħed u integrat. Bħala konsegwenza 
ta’ dan, ikun meħtieġ ftehim uffiċjali ffirmat mis-27 Stati Membri għal kull avveniment. Dan 
ix-xorta ta’ ftehim kien propost miċ-Ċina fl-2005, iżda l-Kummissjoni Ewropea 
m’aċċettatux. 
 
18.  Skambji kulturali bejn l-Istati Membri tal-UE u ċ-Ċina huma bbażati fuq ftehimiet ta’ 
koperazzjoni bilaterali. Il-politiki kulturali tal-Istati Membri tal-UE jitmexxew lokalment 
permezz ta’ netwerk ta’ rappreżentanti li jirrappurtaw lill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin 
jew lill-Ministeru tal-Kultura jew lill-Ministeru tal-Kummerċ Barrani tal-Gvernijiet rispettivi 
tagħhom. Sa mill-bidu ta’ dan id-deċenju, kienet stabbilita sensiela ta’ programmi kulturali 
għal żmien qasir minn bosta Stati Membri tal-UE. Fl-istess waqt, programmi li ilhom 
għaddejjin saru aktar ambizzjużi f’dak li għandu x’jaqsam kemm ma’ viżjoni, kif ukoll ma’ 
baġit. Din il-politika l-ġdida taqbel ma’ dak li ilhom konxji dwarhom l-Istati Membri tal-UE, 
jiġifieri l-qawwa kbira li għandu s-suq Ċiniż. Twettqet firxa kbira ta’ attivitajiet 
promozzjonali fiċ-Ċina: avvenimenti, servizzi ta’ għoti ta’ informazzjoni, skambji permezz 
ta’ pjattaformi elettroniċi, workshops, għajnuna finanzjarja għal traduzzjonijiet, eċċ. Dawk 
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mill-UE li jieħdu deċiżjonijiet politiċi u ekonomiċi jqisu l-programmi kulturali bħala xorta ta’ 
‘diplomazija fina’ li tħejji t-triq għal influwenza kulturali, sħubijiet għall-ġejjieni u ftehimiet 
ekonomiċi. Madankollu, ostakoli ta’ diversi għamliet (ġeografiċi, amministrattivi, legali, 
lingwistiċi, kulturali, politiċi u ta’ aċċess għall-informazzjoni) ifixklu l-iskambji kulturali bejn 
l-Istati Membri tal-UE u ċ-Ċina. 
 
L-effikaċja u l-impatt ta’ azzjonijiet kulturali jistgħu jkunu evalwati skont gradi differenti. L-
indikaturi disponibbli jissuġġerixxu li xi azzjonijiet irnexxielhom iqajmu interess fost udjenzi 
Ċiniżi għall-kultura u għall-industrji tal-kultura tal-Istati Membri tal-UE.  
 
Waqt li l-pajjiżi kollha jorganizzaw id-diplomazija kulturali tagħhom fuq il-bażi tal-istess 
mudell, għad fadal affarijiet li jonqoshom soluzzjoni: 
 
-  X’inhu l-aħjar, li avveniment ikun organzzat ex nihilo jew li jkun integrat festival 

eżistenti Ċiniż? 

-  X’inhu l-aħjar, li tkun proposta azzjoni ffokata fuq idea waħda prinċipali (żvilupp 
sostenibbli, eċċ.) jew li jkun hemm programm iffukat fuq ħafna aspetti?  

-  X'inhu l-aħjar, li wieħed jiffoka fuq bliet sinjuri u popolati ħafna (li diġà għandhom 
abbundanza kbira x’joffru kulturalment), jew fuq it-twessigħ tal-firxa ta’ azzjoni u l-
penetrazzjoni tas-swieq lokali madwar il-pajjiż kollu? 

 
19.  Fit-Tielet Taqsima, l-istudju jgħaddi biex jagħmel proposti għat-titjib tal-koperazzjoni, 
l-iskambji u d-djalogu politiku maċ-Ċina fil-qasam tal-kultura. It-Tielet Taqsima teżamina 
wkoll il-kuntest politiku usa’ tal-promozzjoni tal-kultura fir-relazzjonijiet internazzjonali tal-
Unjoni Ewropea, billi tagħmel użu mill-eżami tal-isfond u tal-politiki kulturali u kreattivi tal-
industriji Ċiniżi, kif ukoll tal-politika Ewropea u nazzjonali għall-promozzjoni tal-kultura. Il-
proposti huma ppreżentati skont 3 kategoriji li jikkorrispondu mat-tliet stadji ta’ azzjoni li 
jista’ jkun hemm min-naħa tal-UE għaċ-Ċina:  
 
1-  Rinfurzar tal-azzjoni politika u diplomatika tal-UE fiċ-Ċina. 

2-  Għajnuna liċ-Ċina biex tidentifika ‘Kultura Ewropea’. 

3-  Appoġġ għall-artisti u marki tal-UE fl-isforzi tagħhom biex jidħlu fis-suq Ċiniż. 
 
1.  Rinfurzar tal-azzjoni politika u diplomatika tal-UE fiċ-Ċina 
 
Għandu jinbeda djalogu kulturali ġenwin maċ-Ċina u għandha ssir promozzjoni 
tal-benefiċċji ekonomiċi skont it-tkabbir u l-investiment fi skambji kulturali  
 
Għandhom jitwettqu u jinbnew attivitajiet u programmi fuq il-bażi tal-qafas legali eżistenti 
tal-UE: id-Dikjarazzjoni Konġunta bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Ministru tal-Kultura 
Ċiniż. L-avveniment konġunt li wasal biex isir f’Mejju 2009, li jiffoka fuq industriji kreattivi 
f’Xenzen, jista’ jkun l-ewwel pass għal politika ta’ koperazzjoni fit-tul. 
 
Għandu jkun hemm inkoraġġiment għall-ġlieda kontra l-piraterija  
 
Il-ġlieda kontra l-piraterija u d-djalogu dwar il-ħtieġa li jkunu infurzati l-liġijiet Ċiniżi dwar l-
IPR għandhom jitjiebu u jissaħħu permezz tal-Pjattaforma IPR2 Ewropea kollha, billi jitħaffu 
l-inizjattivi ta’ taħriġ fl-IPR u billi titqajjem kuxjenza fost il-pubbliku Ċiniż dwar l-infurzar 
tal-IPR, speċjalment għal dawk li jaħdmu ma’ kumpaniji Ewropej. 
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Għandu jkun hemm inkoraġġiment għall-ġlieda kontra ċ-ċensura kulturali  
 
Għandu jkun hemm inkoraġġiment għall-ġlieda kontra ċ-ċensura kulturali permezz ta’ 
pressjoni diplomatika kontinwa fuq l-awtoritajiet Ċiniżi. 
 
Għandu jkun hemm inkoraġġiment sabiex jiġu ffirmati t-trattati ta’ koproduzzjoni 
bilaterali qabel ma l-programmi Ewropej ta’ sussidju jinfetħu għall-applikanti 
Ċiniżi 
 
Ftehimiet ta’ koproduzzjoni jkunu tassew utli biex jikkjarifikaw ir-relazzjonijiet bejn l-UE u 
ċ-Ċina, billi jipprovdu qafas legali nnegozjat għal koperazzjoni. Ftehimiet bħal dawn 
jiffaċilitaw it-twaqqif ta’ sħubijiet bejn iċ-Ċina u l-UE u jinkoraġġixxu lill-awtoritajiet Ċiniżi 
biex itaffu ċerti regoli biex jippermettu kumpaniji tal-UE jaħdmu fiċ-Ċina. 
 
Għandhom ikunu żviluppati residenzi bil-marka tal-UE fl-Ewropa għal artisti u 
aġenti kreattivi Ċiniżi magħżulin minn operaturi kulturali Ewropej  
 
Il-Gvern Ċiniż huwa konxju min-nuqqas ta’ standards professjonali fl-industriji kulturali 
tiegħu u lest li jtejjeb dan is-settur permezz ta’ kollaborazzjonijiet, l-aktar mal-Ewropa. Qed 
tingħata ħafna attenzjoni għal kunċetti ta’ taħriġ u metodi tal-arti tal-Punent. Il-kritika tal-
arti, l-edukazzjoni u l-kurazija huma oqsma li fihom iċ-Ċina qed tfittex il-kollaborazzjoni tal-
Ewropa biex tiżviluppa l-bażi tal-ħiliet tagħha stess. Residenzi fl-Ewropa bil-marka tal-UE, 
għal artisti u maniġers kulturali Ċiniżi, jistgħu joħolqu opportunitajiet biex jinbnew rabtiet 
effikaċi bejn l-UE u ċ-Ċina fil-qasam kulturali. 
 
Għandu jkun hemm inkoraġġiment sabiex l-UE u l-Istati Membri tagħha 
jistabbilixxu indikaturi komuni li jikkwantifikaw u joħorġu dejta affidabbli dwar 
skambji kulturali u kreattivi tal-industriji ma’ pajjiżi terzi  
 
Attwalment m’hemmx dejta dwar skambji kulturali u kreattivi tal-industriji tal-UE ma’ 
pajjiżi terzi. Bħala l-ewwel pass, l-Istati Membri għandhom jaqblu dwar definizzjoni komuni 
ta’ industriji kulturali u kreattivi minħabba li dawn l-industriji ma jinkludux l-istess setturi 
f’kull pajjiż u jistgħu jkunu differenti konsiderevolment minn Stat Membru għal ieħor. Bħala 
t-tieni pass, fuq il-bażi ta’ definizzjoni komuni, l-UE għandha tiżviluppa indikaturi komuni 
biex tikkwantifika l-iskambji eżistenti ma’ pajjiżi terzi f’dawn l-industriji speċifiċi. 
 
2. Għajnuna liċ-Ċina biex tidentifika ‘Kultura Ewropea’ 
 
Għandha tinħoloq kariga ta’ Konsulent Kulturali fid-delegazzjoni tal-KE għaċ-Ċina 
 
S’issa ma kienx hemm konsulent kulturali fid-delegazzjoni tal-KE għaċ-Ċina, b’ħila li jifhem 
is-setturi kulturali differenti (għall-kuntrarju ta’ dak li jiġri f’ambaxxati ta’ Stati Membri). 
Dan in-nuqqas iħalli żewġ konsegwenzi ewlenin: l-ewwel, id-delegazzjoni mhux dejjem tkun 
taf dwar il-proġetti kulturali bejn l-UE u ċ-Ċina li jkunu appoġġjati minn programmi 
Ewropej; it-tieni, m’hemmx superviżjoni jew koordinament tal-avvenimenti kulturali tal-
Istati Membri fiċ-Ċina. 
 
Il-kariga ta’ Konsulent Kulturali għandha tiġi stabbilita fid-Delegazzjoni tal-KE għaċ-Ċina u 
persuna għandha tkun reklutata fuq il-bażi ta’ kemm tkun taf dwar il-proġetti attwali bejn l-
UE u ċ-Ċina, kif ukoll dwar l-azzjonijiet kulturali tal-Istati Membri partikulari tal-UE. Il-
Konsulent Kulturali għandu jkollu baġit biex jorganizza avvenimenti kulturali koordinati tal-
UE, u għandu jkun responsabbli għall-kwistjonijiet ta’ infurzar tal-IPR. 
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Għandha titwaqqaf ‘Sena Ewropea’ fiċ-Ċina u għandhom jiġu organizzati 
avvenimenti kulturali Ewropej  
 
Bħal xi Stati Membri, l-Unjoni Ewropea għandha tippjana li jkun hemm Sena Kulturali biex 
tgħin liċ-Ċina tidentifika s-sinifikat ta’ ‘Kultura Ewropea’ għal ġurnata tal-lum; l-Ewropa 
għadha s’issa mhix meqjusa bħala pajjiż wieħed u l-identità kulturali tagħha mhix ċara 
għall-poplu Ċiniż. Inizjattivi bħal ‘European Film Festival’ (Diċembru 2008) għandhom ikunu 
promossi u msaħħa biex titjieb il-viżibilità tal-UE mal-pajjiż kollu. Affarijiet komuni bejn il-
kulturi u ċ-ċiviltajiet tal-Istati Membri għandhom jingħataw prominenza wkoll, u mhux biss 
il-karatteristiċi kulturali partikolari tagħhom. L-involviment ta’ sieħeb Ċiniż, nazzjonali jew 
lokali, ikun il-kundizzjoni essenzjali stabbilita minn qabel biex jingħataw opportunitajiet 
aħjar lill-avvenimenti Ewropej u biex tingħata għajnuna biex jingħelbu l-ostakli politiċi u 
amministrattivi. 
 
Għandhom jinħolqu marka u lowgo Ewropej 
 
Biex tiżdied il-viżibilità tal-kultura Ewropea u biex l-udjenza jkollha l-għajnuna meħtieġa 
biex tidentifika l-oriġini Ewropea tax-xogħlijiet, jistgħu jkunu inċiżi marka u lowgo (e.g. 
‘Prodott Kulturali Ewropew’) fuq kotba, kartelluni, avviżi dwar kunċerti, u jistgħu jitqiegħdu 
bħala titoli fl-aħħar tal-films (film credits) bi produzzjoni tal-UE. F’perspettiva għall-futur 
imbiegħed, dan il-mezz ta’ promozzjoni jista’ jkollu impatt fuq id-dehra tal-Ewropa bħala 
entità u, għalhekk, fuq skambji kulturali u ekonomiċi fis-settur tal-industriji kulturali. 
 
3. Appoġġ għall-artisti u marki tal-UE fl-isforzi tagħhom biex jidħlu fis-suq Ċiniż  
 
Għandha tinħoloq gwida prattika tal-UE għal proġetti kulturali tal-UE fiċ-Ċina 
 
Għandhom ikunu żviluppati gwida prattika tal-UE/pjattaforma fuq l-Internet/programmi ta’ 
ġemellaġġ għal maniġers kulturali tal-UE li jkunu jridu jniedu proġetti kulturali fiċ-Ċina. Din 
il-gwida għandha tgħinhom biex jifhmu aħjar is-suq Ċiniż u biex jevitaw ostakli kulturali, 
amministrattivi u lingwistiċi. M’hemmx informazzjoni biżżejjed dwar l-arti u l-kultura Ċiniża 
biċ-Ċiniż jew bl-Ingliż. Is-sistema mhix trasparenti u l-barranin jeħtieġu għajnuna biex 
ikollhom aċċess għall-informazzjoni. 
 
Għandha titnieda kampanja tal-UE biex aktar prodotti kulturali tal-UE jitħallew 
jidħlu fis-suq Ċiniż 
 
Għandha tkun organizzata kampanja tal-UE permezz ta’ assoċjazzjonijiet tal-UE speċifiċi 
għas-settur, bħall-AEFE (l-Assoċjazzjoni Ewropea għall-Esportazzjoni ta’ Films) biex 
jintlaħaq ftehim li jkun jippermetti li aktar films tal-UE jitqassmu fiċ-Ċina u biex is-suq Ċiniż 
jinfetaħ għal xandara Ewropej (li x-xandir tagħhom bħalissa huwa ristrett għal postijiet fejn 
jiltaqgħu il-barranin u għal-lukandi internazzjonali), bħalma pajjiżi Ewropej qed jagħmlu 
għal xandara Ċiniżi. 
 
Għandu jkun hemm rabta bejn l-esportazzjoni tal-prodotti kollha u l-esportazzjoni 
ta’ prodotti kulturali 
 
Għandha titrawwem attitudni pożittiva lejn prodotti kulturali tal-UE permezz tas-sħubija tal-
esportazzjoni ta’ prodotti (ikel, disinji, karozzi, servizzi turistiċi, eċċ.) mal-esportazzjoni ta’ 
prodotti kulturali. Din il-miżura għandha ddarri lill-pubbliku Ċiniż jixtri marki Ewropej u, fl-
aħħar mill-aħħar, prodotti kulturali tal-UE. 
 


