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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 167 u 173 

tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 6, 167 u 173 

tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Kunsiderazzjoni 11 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu 

tad-19 ta' Jannar 2016 dwar ir-rwol tad-

djalogu interkulturali, id-diversità 

kulturali u l-edukazzjoni fil-promozzjoni 

tal-valuri fundamentali tal-UE 

___________  

2 Testi aġġornati, P8_TA(2016)0005. 

imħassar 
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Premessa C 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

C. billi l-programm Ewropa Kreattiva, 

b'mod partikolari s-sottoprogramm tiegħu 

Kultura, mhumiex iffinanzjati biżżejjed u 

konsegwentement qed ikollhom diffikultà 

biex jilħqu aspettattivi għoljin; 

C. billi, l-programm Ewropa Kreattiva, 

b'mod partikolari s-sottoprogramm tiegħu 

Kultura, għandu baġit totali ta' 

EUR 1.46 biljun għall-perjodu 2014–2020 

taħt l-Intestatura 3 tal-Qafas Finanzjarju 

Multiannwali; 

Or. en 
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Premessa H 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

H. billi l-qasam transsettorjali żviluppa biss 

parzjalment il-mira strateġika tiegħu li 

jippromwovi kooperazzjoni kulturali 

transnazzjonali u transsettorjali; 

H. billi l-qasam transsettorjali żviluppa biss 

parzjalment il-mira strateġika tiegħu li 

jippromwovi kooperazzjoni kulturali 

transnazzjonali u transsettorjali, b'mod 

partikolari minħabba l-fatt li l-missjonijiet 

tiegħu saru diversifikati żżejjed biż-żieda 

tal-miżura speċifika għall-inklużjoni 

soċjali tar-rifuġjati; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

M. billi sejħa speċifika għal integrazzjoni 

tar-rifuġjati fis-soċjetà Ewropea ġiet 

imnedija fl-2016 fi ħdan il-Qasam 

Transsettorjali, biex tippromwovi u 

tappoġġa l-kreattività u d-djalogu 

interkulturali; 

M. billi sejħa speċifika għal integrazzjoni 

tar-rifuġjati fis-soċjetà Ewropea ġiet 

imnedija fl-2016 fi ħdan il-Qasam 

Transsettorjali, biex tippromwovi u 

tappoġġa l-kreattività u d-djalogu 

interkulturali; billi jfakkar li din il-miżura 

ġiet iffinanzjata fl-2015 għall-ammont ta' 

EUR 1.6 miljun; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

O. billi, għalkemm ir-Regolament 

jipprevedi l-istabbiliment ta' ftehimiet 

bilaterali ma' pajjiżi terzi bl-għan li 

jipparteċipaw fil-programm jew f'partijiet 

minnu, s'issa ftit pajjiżi biss ikkumpletaw 

il-proċedura; 

O. billi, għalkemm ir-Regolament 

jipprevedi l-istabbiliment ta' ftehimiet 

bilaterali ma' pajjiżi terzi bl-għan li 

jipparteċipaw fil-programm jew f'partijiet 

minnu, il-baġit limitat tal-programm 

Ewropa Kreattiva, kif ukoll l-objettivi 

speċifiċi tiegħu marbuta mal-kultura 

Ewropea, għandhom jirriżultaw f'enfasi 

fuq l-applikazzjonijiet mill-Istati Membri; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

R. billi l-proporzjon ta' applikanti li 

kellhom suċċess huwa ta' 15 % f'Kultura u 

ta' 44 % f'MEDIA, iżda saħansitra aktar 

baxx (32 %) f'dan is-sottoprogramm jekk 

jiġu esklużi l-iskemi awtomatiċi; 

R. billi l-proporzjon ta' applikanti li 

kellhom suċċess huwa ta' 15 % f'Kultura u 

ta' 44 % f'MEDIA, iżda saħansitra aktar 

baxx (32 %) f'dan is-sottoprogramm jekk 

jiġu esklużi l-iskemi awtomatiċi; 

jenfasizza, barra minn hekk, li fil-każ tas-

sottoprogramm Kultura, il-proġetti 

magħżula huma prinċipalment minn 

organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' 

qligħ, li jista' jissuġġerixxi li l-programm 

qed jonqos milli jiffinanzja 

organizzazzjonijiet bi skop ta' qligħ 

bħalma huma l-intrapriżi ta' daqs medju; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

1. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jżidu l-baġit 

ta' Ewropa Kreattiva biex iġibuha 

konformi kemm mal-aspettattivi taċ-

ċittadini Ewropej kif ukoll mal-

ambizzjonijiet ta' kull sottoprogramm, 

biex b'hekk jiġi aċċettat li l-valuri ta' 

produzzjoni kulturali ma jistgħux jitkejlu 

f'termini ta' ċifri ekonomiċi biss u jiġu 

permessi aktar effiċjenza u riżultati aħjar; 

1. Jissuġġerixxi li l-Istati Membri 

għandhom idaħħlu ġestjoni ottimizzata 

tal-fondi disponibbli, b'mod partikolari 

billi jibbilanċjaw mill-ġdid is-

sottoprogrammi Culture u MEDIA u billi 

jwaqqfu kwalunkwe estensjoni ulterjuri 

tal-miri jew tal-pajjiżi terzi parteċipanti, 

sabiex issir enfasi fuq il-proġetti ewlenin 

tal-kandidati mill-Istati Membri; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

6. Jitlob lill-Kummissjoni taħdem kemm 

jista' jkun mill-qrib mal-UNESCO, il-

Kunsill tal-Ewropa, kif ukoll mal-OECD, 

sabiex tiżviluppa bażi aktar b'saħħitha ta' 

kontribuzzjonijiet konġunti fl-insegwiment 

tal-objettivi tal-programm u l-evalwazzjoni 

tal-impatt, b'mod partikolari fid-dimensjoni 

internazzjonali u f'termini ta' rispett tal-

valuri tal-bniedem u dawk ekonomiċi 

speċifiċi tal-kultura u l-ħolqien; 

6. Ifakkar fil-possibilità li l-Istati Membri 

jaħdmu kemm jista' jkun mill-qrib mal-

UNESCO, il-Kunsill tal-Ewropa, kif ukoll 

mal-OECD, sabiex jiżviluppaw bażi aktar 

b'saħħitha ta' kontribuzzjonijiet konġunti 

fl-insegwiment tal-objettivi tal-programm u 

l-evalwazzjoni tal-impatt, b'mod partikolari 

fid-dimensjoni internazzjonali u f'termini 

ta' rispett tal-valuri tal-bniedem u dawk 

ekonomiċi speċifiċi tal-kultura u l-ħolqien; 

Or. en 
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Paragrafu 21 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

21. Jilqa' l-ħidma attwali tal-Kummissjoni 

u l-EACEA li jimmodifikaw is-sistema tal-

punti awtomatiċi sabiex jippermettu 

kundizzjonijiet ekwi ġenwini, filwaqt li 

jittieħed kont, b'mod bilanċjat, tal-kriterji 

kollha msemmija fil-programm "Ewropa 

Kreattiva" (natura transnazzjonali, 

żvilupp tal-kooperazzjoni transnazzjonali, 

ekonomiji ta' skala, massa kritika, effett 

ta' lieva), kif ukoll il-kapaċitajiet ta' 

produzzjoni u skemi nazzjonali ta' appoġġ 

eżistenti għall-industrija awdjoviżiva; 

21. Jilqa' l-ħidma attwali tal-Kummissjoni 

u l-EACEA li jimmodifikaw is-sistema tal-

punti awtomatiċi, peress li din tista' 

twassal għal sistema ta' ‘diskriminazzjoni 

pożittiva' favur il-pajjiżi b'inqas kapaċità 

ta' produzzjoni, li għandha l-effett li 

taffettwa b'mod ħażin il-kwalità artistika 

tal-proġetti u l-potenzjal tagħhom 

f'termini ta' innovazzjoni, u b'hekk 

'ikkastiga' lill-pajjiżi b'livell għoli ta' 

kapaċità ta' produzzjoni;  

Or. en 
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Paragrafu 24 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

24. Jirrakkomanda li l-patrimonju 

awdjoviżiv Ewropew jiġi żgurat u jsir 

disponibbli għal finijiet ta' studju, 

involviment tal-udjenza u promozzjoni 

ekonomika, billi jiġu diġitalizzati l-films u 

l-arkivji awdjoviżivi; 

24. Jirrakkomanda li l-patrimonju 

awdjoviżiv Ewropew jiġi żgurat u jsir 

disponibbli għal finijiet ta' studju, 

involviment tal-udjenza u promozzjoni 

ekonomika, billi jiġu diġitalizzati l-films u 

l-arkivji awdjoviżivi filwaqt li jkun żgurat 

ir-rispett għad-drittijiet tal-awtur u għal 

drittijiet relatati; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

25. Jenfasizza li, f'xenarju ċinematografiku 

internazzjonali u dejjem iżjed kompetittiv, 

is-settur awdjoviżiv Ewropew għad irid 

ikompli bil-miżuri tiegħu biex 

jissalvagwardja d-diversità u l-

indipendenza; jenfasizza li appoġġ dirett 

għall-produzzjoni awdjoviżiva Ewropea 

huwa meħtieġ, partikolarment matul il-

fażi ta' żvilupp tal-proġett, u għandu jsir 

billi t-taħriġ jiġi estiż biex ikopri iktar 

azzjonijiet u billi tissaħħaħ il-

kompetittività tas-settur; 

25. Jenfasizza li, f'xenarju ċinematografiku 

internazzjonali u dejjem iżjed kompetittiv, 

is-setturi awdjoviżivi tal-Istati Membri 

għadhom jeħtieġu l-appoġġ, u li, sabiex 

isir dan, jeħtieġ li jiġu segwiti politiki li 

jiġġieldu kontra d-dumping fiskali u d-

dumping soċjali u li jippermettu lill-Istati 

Membri jipproteġu l-industrija kulturali u 

l-eċċezzjonijiet kulturali tagħhom, sabiex 

ikun żgurat li l-oqsma tal-kultura, il-

media u l-industriji kreattivi jibqgħu 

barra minn ftehimiet ta' kummerċ ħieles, 

u li jiġi żviluppat it-taħriġ, inkluż permezz 

tat-tagħlim iffaċilitat, sabiex jiddaħħlu 

iktar miżuri u titqiegħed enfasi xierqa fuq 

programmi ta' taħriġ għal min iħarreġ; 

Or. en 
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Paragrafu 27 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

27. Jirrikonoxxi li l-pjattaformi onlajn 

Ewropej għadhom mhumiex kompetittivi 

fuq livell internazzjonali minkejja l-appoġġ 

mogħti għad-distribuzzjoni onlajn u li l-

kontenut Ewropew fuq pjattaformi eżistenti 

huwa diffiċli biex jinstab u jiġi aċċessat; 

27. Jirrikonoxxi li l-pjattaformi onlajn 

Ewropej għadhom mhumiex kompetittivi 

fuq livell internazzjonali minkejja l-appoġġ 

mogħti għad-distribuzzjoni onlajn u li l-

kontenut Ewropew fuq pjattaformi eżistenti 

huwa diffiċli biex jinstab u jiġi aċċessat; 

jinsisti li bosta pajjiżi Ewropej għandhom 

potenzjal enormi f'termini ta' 

innovazzjoni u teknoloġiji ġodda, u li, 

għalhekk, dawn għandhom jitħallew 

jiżviluppaw dawn is-setturi permezz ta' 

politiki nazzjonali ambizzjużi sabiex 

jiżguraw posthom fis-suq internazzjonali; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

29. Jenfasizza l-ħtieġa li l-Kummissjoni 

tippreżenta proġett Ewropew xprunat mid-

data li jinvolvi lill-udjenza, li jkollu l-għan 

li jesplora u jsaħħaħ il-kapaċità tas-settur 

awdjoviżiv u tal-films tal-Ewropa billi 

jiġbor, janalizza u jbassar id-data dwar l-

imġiba tal-udjenza bl-għan li tiżdied id-

domanda għall-films Ewropej mhux 

nazzjonali; 

imħassar 

Or. en 
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Paragrafu 30 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

30. Jenfasizza li l-appoġġ għal produtturi 

indipendenti tat-televiżjoni għal serjejiet ta' 

finzjoni li jippruvaw jikkompetu fuq livell 

dinji għadu għaddej, b'mod partikolari 

sabiex jiġu provduti reazzjonijiet 

awtentikament Ewropej għad-domanda 

attwalment qawwija għal serjejiet ta' 

kwalità għolja, anke jekk l-aħjar riżultati 

jidher li qed jinkisbu b'dokumentarji u 

setturi tat-tfal; 

30. Jenfasizza li l-appoġġ għal produtturi 

indipendenti tat-televiżjoni għal serjejiet ta' 

finzjoni li jippruvaw jikkompetu fuq livell 

dinji għandu jkun żgurat, l-ewwel nett 

mill-awtoritajiet nazzjonali, b'mod 

partikolari sabiex jiġu provduti 

reazzjonijiet awtentikament Ewropej għad-

domanda attwalment qawwija għal serjejiet 

ta' kwalità għolja, anke jekk l-aħjar riżultati 

jidher li qed jinkisbu b'dokumentarji u 

setturi tat-tfal; 

Or. en 
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Paragrafu 32 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

32. Jitlob lill-Kummissjoni tbiddel is-

sistema tal-bonus għal rilaxxi simultanji 

fit-teatri jew permezz tal-VOD (vidjow fuq 

talba); 

32. Jitlob lill-Kummissjoni żżomm is-

sistema tal-bonus sabiex jiġu rrifjutati 

xandiriet simultanji fis-swali taċ-ċinema u 

fis-servizzi video-on-demand, minħabba 

d-differenzi bejn il-pajjiżi Ewropej u l-

ħtieġa li tiġi permessa xandira preliminari 

fis-swali taċ-ċinema, li ħafna drabi hija 

kwistjoni kruċjali għal ħafna ċinemas 

żgħar indipendenti; jipproponi, bħala t-

tieni pass, li jinħolqu ċerti eżenzjonijiet 

sabiex ikun permess aċċess aktar 

mgħaġġel għal ċerti films għas-servizzi 

video-on-demand, għal-vidjo jew għall-

media ġodda fis-suq; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

40. Jinsisti li netwerks kulturali Ewropej 

stabbli u rappreżentattivi ħafna huma 

fundamentali għall-viżibilità tal-attivitajiet 

kulturali u artistiċi fl-Ewropa u mal-pajjiżi 

terzi, peress li ħafna drabi dawn ikunu 

minn tal-ewwel biex jidħlu f'kooperazzjoni 

ma' oqsma, setturi jew pajjiżi ġodda; iqis li 

r-rwol tagħhom bħala koordinaturi tal-

azzjonijiet u l-promoturi tal-kultura u l-

kreattività għal oqsma artistiċi sħaħ 

għandu jiġi appoġġat b'għotjiet 

operazzjonali; jemmen f'dan ir-rigward li 

kriterji tal-għażla ċari u trasparenti 

għandhom jiġu stabbiliti minn qabel; 

40. Jinsisti li netwerks kulturali Ewropej 

stabbli u rappreżentattivi ħafna huma 

fundamentali għall-viżibilità tal-attivitajiet 

kulturali u artistiċi fl-Ewropa u mal-pajjiżi 

terzi, peress li ħafna drabi dawn ikunu 

minn tal-ewwel biex jidħlu f'kooperazzjoni 

ma' oqsma, setturi jew pajjiżi ġodda; iqis li 

r-rwol tagħhom bħala koordinaturi tal-

azzjonijiet u l-promoturi ta' kultura u 

kreattività għal oqsma artistiċi sħaħ 

m'għandux jiġi appoġġat b'għotjiet 

operattivi, imma unikament permezz ta' 

għotjiet għal proġetti, peress li l-għotjiet 

operattivi joħolqu riskju ta' dipendenza 

amministrattiva u finanzjarja u ġestjoni 

ħażina tal-fondi; jemmen f'dan ir-rigward 

li kriterji tal-għażla ċari u trasparenti 

għandhom jiġu stabbiliti minn qabel; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

44. Jilqa' b'sodisfazzjon l-estensjoni li 

ġejja tal-iskema ECOC lil pajjiżi kandidati 

u tal-EFTA mill-2020 u jirrakkomanda 

tixrid aħjar ta' din l-esperjenza fl-UE u lil 

hinn minnha; 

44. Jiddeplora l-estensjoni li ġejja tal-

iskema ECOC lil pajjiżi kandidati u tal-

EFTA mill-2020, peress li, kif 

jissuġġerixxi isimha, l-iskema għandha 

sservi biex issaħħaħ il-valur tal-ibliet tal-

UE, u dan iktar u iktar f'kuntest ta' 

awsterità baġitarja u ta' kriżi ekonomika; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

45. Jirrakkomanda li ċ-Ċertifikat tal-

Patrimonju Ewropew jingħata aktar 

viżibilità u jenfasizza s-sinifikat tas-siti 

(materjali u immaterjali) ikkonċernati fir-

rigward tal-identità Ewropea u l-

promozzjoni ta' sensazzjoni komuni ta' 

appartenenza għall-Ewropa, il-bini tal-

UE u t-tagħlim dwar patrimonju differenti 

għal futur aħjar; 

45. Jirrakkomanda li ċ-Ċertifikat tal-

Patrimonju Ewropew jingħata aktar 

viżibilità u jenfasizza s-sinifikat tas-siti 

(materjali u immaterjali) ikkonċernati fir-

rigward tal-identitajiet nazzjonali tal-Istati 

Membri u tal-valorizzazzjoni taċ-

ċivilizzazzjoni Ewropea permezz ta' 

patrimonju komuni; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

47. Jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra 

modi biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-

programm Ewropa Kreattiva fir-rigward 

ta' dawk ir-rifuġjati li għandhom ħiliet fl-

arti; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

55. Jilqa', fid-dawl tal-influss sinifikanti 

ta' migranti u ta' rifuġjati fl-UE tul is-

snin li għaddew, id-dimensjoni 

interkulturali dejjem akbar tal-programm, 

li wieħed jittama li twassal għal aktar 

proġetti li jsaħħu d-diversità kulturali u d-

djalogu interkulturali u jippromwovu l-

multilingwiżmu sa mill-2017; jenfasizza li 

dan għandu jkun appoġġat bħala 

komponent regolari tal-programm, peress 

li l-integrazzjoni kulturali hija probabbli li 

tibqa' sfida f'ħafna Stati Membri tal-UE 

għas-snin li ġejjin. 

imħassar 

Or. en 

 

 


