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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-

kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 

tiegħu: 

1. Jilqa’ l-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE dwar l-Infurzar tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali 

(IPR) u jenfasizza b’mod partikolari l-importanza ta' u jappoġġja l-applikazzjoni ta’ 

diliġenza dovuta tul il-katina tal-provvista kollha, l-approċċ “segwi l-flus”, it-titjib tal-

proċeduri ċivili ta’ infurzar tal-IP għall-SMEs, il-kampanja ta’ komunikazzjoni mmirata u 

l-enfasi fuq ksur tal-IPR fuq skala kummerċjali; 

2. Jinsisti li jkun hemm implimentazzjoni rapida tal-Pjan ta' Azzjoni, sabiex jekk ikun 

meħtieġ fi żmien qasir, ikunu jistgħu jiġu adattati il-miżuri meħtieġa għall-

implimentazzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intelletwali, partikolarment fis-setturi kulturali 

u kreattivi; 

3. Jenfasizza li l-objettiv ewlieni tal-Pjan ta' Azzjoni għandu jkun li jiżgura l-infurzar effettiv 

u bbażat fuq l-evidenza tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intelletwali (IPR) li għandhom rwol 

ewlieni fl-istimular tal-innovazzjoni, il-kreattività, il-kompetittività, it-tkabbir u d-

diversità kulturali; jinnota li l-miżuri meħuda għall-infurzar tal-IPR għandhom ikunu 

bbażati fuq dejta preċiża u affidabbli; 

4. Jinnota li filwaqt li d-dejta dwar in-numru u t-tip ta’ IPR eżistenti hi relattivament faċli 

biex tinġabar u tiġi analizzata, l-istudji dwar l-ambitu u l-iskala tal-ksur tal-IP u tal-

konnessjoni tagħhom mal-kriminalità kienu aktar diffiċli; jenfasizza, għal dan il-għan l-

irwol importanti tal-Osservatorju Ewropew tal-Ksur tad-Drittijiet tal-Proprjetà 

Intellettwali biex jipprovdi dejta, għodod u bażijiet ta’ dejta bħala appoġġ fil-ġlieda kontra 

l-ksur tal-IP; 

5. Jinnota li skont il-Kummissjoni, is-setturi kulturali u kreattivi, li ta’ spiss jinvolvu l-IPR, 

diġà jirrappreżentaw sa 4.5 % tal-PDG u sa 8.5 miljun impjieg fl-Unjoni Ewropea u mhux 

biss huma essenzjali għad-diversità kulturali iżda wkoll jikkontribwixxu b’mod 

sinjifikanti għall-iżvilupp soċjali u ekonomiku; 

 Jenfasizza li fi żmien ta’ kriżi finanzjarja meta l-finanzjament għall-kultura qed ibati minn 

tnaqqis qawwi, remunerazzjoni mill-IPR sikwit hi sors primarju ta’ dħul għall-artisti u l-

ħallieqa; jenfasizza għalhekk li l-kisba u s-salvagwardja ta' remunerazzjoni ġusta għal 

artisti, ħallieqa u detenturi tad-drittijiet għandu jkun wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-

Pjan ta’ Azzjoni; 

7. Jenfasizza l-importanza li tiġi żgurata l-applikazzjoni ta’ diliġenza dovuta fil-katina tal-

provvista kollha, inkluża l-katina tal-provvista diġitali u l-atturi u l-operaturi ewlenin 

kollha fiha, bħalma huma l-ħallieqa, l-artisti u d-detenturi tad-drittijiet, il-produtturi, l-

intermedjarji, il-fornituri tas-servizzi tal-internet, il-pjattaformi tal-bejgħ online, l-utenti 

aħħarin u l-awtoritajiet pubbliċi; 

8. Jenfasizza l-importanza li jitjiebu l-proċeduri ċivili ta’ infurzar tal-IP għall-SMEs u l-
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ħallieqa individwali, billi dawn għandhom sehem importanti fis-setturi kulturali u kreattivi 

u ta’ spiss ma jkollhomx il-kapaċità jinfurzaw id-drittijiet tagħhom minħabba l-

kumplessità, l-ispejjeż u t-tul ta’ dawn il-proċeduri; 

9. Jappoġġa t-tnedija ta’ kampanji ta’ komunikazzjoni mmirati biex titqajjem kuxjenza dwar 

ir-riskji ekonomiċi u r-riskji potenzjali għas-saħħa u s-sikurezza assoċjati ma’ ksur tal-IPR 

fuq skala kummerċjali, b’mod partikolari fost il-ġenerazzjonijiet żgħażagħ li qed jikbru fl-

era diġitali; 

10. Jinnota li, fil-prevenzjoni ta’ ksur tal-IPR fuq skala kummerċjali, huwa importanti wkoll li 

tiġi estiża l-offerta legali ta’ kontenut kulturali u kreattiv diversifikat online u li tiżdied l-

aċċessibilità għalih; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni biex tieħu azzjonijiet biex 

tappoġġja tali sforzi u tippromwovi l-investiment f’mudelli ta’ negozju kompetittivi ġodda 

li jwessgħu l-offerta legali ta’ kontenut kulturali u kreattiv u biex terġa’ tinkiseb il-fiduċja 

tal-konsumaturi online; 

11. Jindika li għandha tkun promossa wkoll, partikolarment fis-setturi kulturali u kreattivi, il-

kooperazzjoni, anke f’forma ta’ impenn volontarju bejn id-detenturi tad-drittijiet, l-awturi, 

l-operaturi tal-pjattaformi, l-intermedjarji u l-utenti aħħarija, sabiex jiġi identifikat 

minnufih ksur eventwali tad-drittijiet; jenfasizza li l-Kummissjoni għandha tivverifika fi 

żmien qasir l-effikaċja ta' tali impenn volontarju u li eventwalment ser jinħtieġu miżuri 

leġiżlattivi oħrajn għas-superviżjoni tiegħu; 

 Jenfasizza li fis-setturi kulturali u kreattivi huwa neċessarju li l-operaturi ta' servizzi bi 

ħlas jipparteċipaw fid-djalogu, sabiex jitnaqqsu l-profitti miksuba mill-ksur online tad-

dritt għall-protezzjoni; 

13. Jinnota li s-sistema tan-notifika u t-tneħħija, ta' URL wieħed wieħed, ta’ kontenut li jikser 

l-IPR, għandha limitazzjonijiet prattiċi minħabba l-ħeffa li biha l-kontenut inkwistjoni 

jista’ jerġa jkun magħmul disponibbli; jistieden, għaldaqstant, lill-operaturi f’dan is-settur 

biex jibdew jaħsbu dwar kif is-sistema tan-notifika u t-tneħħija tista’ssir aktar effettiva fuq 

tul ta’ żmien; 

14. Jinnota li, fl-Istati Membri fejn dan huwa permess mil-liġi, l-imblukkar ta’ siti tal-internet 

li jippermettu ksur tal-IPR permezz ta’ deċiżjoni ta’ qorti għandha limitazzjonijiet prattiċi 

fuq tul ta’ żmien; 

15. Jinnota li, fejn il-ksur tal-IPR jitwettaq mill-pubbliku, dan xi drabi jseħħ minħabba li jkun 

diffiċli jew impossibbli li l-kontenut imfittex jinstab offrut b’mod legali; jitlob, 

għaldaqstant, li tiġi żviluppata u promossa għall-pubbliku firxa wiesgħa ta’ offerti legali li 

jkunu faċli biex jiġu użati; 

16. Jenfasizza l-bżonn ta' approċċ aktar olistiku b’enfasi fuq kif tintlaħaq id-domanda tal-

konsumatur billi jiżdiedu d-disponibilità u l-konsum ta’ offerta legali, innovattiva u bi 

prezz raġonevoli, ibbażata fuq mudelli tan-negozju adattati għall-internet li jippermettu li 

jitneħħew l-ostakli għall-ħolqien ta’ suq li hu tassew suq uniku diġitali Ewropew, waqt li 

jżommu l-bilanċ bejn id-drittijiet tal-konsumatur u l-protezzjoni tal-innovaturi u l-ħallieqa; 

17. Jenfasizza li fl-interess tal-innovazzjoni, il-kreattività u l-kompetittività, hu essenzjali li 
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jinkiseb infurzar sinifikanti tal-IPR permezz ta’ sistema kompletament trasparenti, 

olistika, bilanċjata u flessibbli li tkun tista’ tirreaġixxi rapidament għall-isfidi li qed 

jevolvu li qiegħda tħabbat wiċċha magħhom l-ekonomija tal-għarfien tal-UE fl-era 

diġitali; 

18. Jieħu nota tal-ħtieġa ta’ qafas stabbli u armonizzat għall-infurzar tal-IPR u jfakkar li l-

qafas legali attwali ma jikkostitwixxix impediment għall-iżvilupp ta’ sistemi ta’ liċenzjar 

multiterritorjali; iħeġġeġ għalhekk lill-Kummissjoni tieħu nota tal-privattiva unitarja 

Ewropea u r-reviżjoni attwali tar-regolament dwar il-marki kummerċjali kif ukoll tal-

frammentazzjoni kbira ta’ swieq kulturali u kreattivi abbażi ta' linji kulturali u lingwistiċi; 

19. Jirrimarka li l-atturi kollha involuti fil-katina ta’ distribuzzjoni għandhom jikkooperaw fl-

iżvilupp ta’ kampanji tal-informazzjoni li jippermettu lill-konsumaturi jkollhom aċċess 

għall-informazzjoni dwar id-drittijiet u l-obbligi tagħhom filwaqt li jaċċedu u jużaw il-

kontenut kreattiv faċilment; 

20. Itenni li jinħtieġ qafas modern tad-drittijiet tal-awtur favur il-kompetizzjoni u favur il-

konsumatur, u jinħtieġ ukoll li dan il-qafas jappoġġja l-kreattività u l-innovazzjoni billi 

jiżgura ambjent protett, adegwat u sigur għall-inventuri u l-ħallieqa; 

21. Huwa tal-fehma li l-implimentazzjoni ta’ miżuri effikaċi kontra l-ksur kollu tal-IPR, li tqis 

id-dinja diġitali tal-lum u l-mezzi ta’ distribuzzjoni varji u d-drittijiet ta’ detenturi tal-IPR, 

waqt li tiggarantixxi bilanċ bejn l-interessi kollha involuti u d-drittijiet tal-konsumaturi, 

billi jingħataw aċċess faċli għall-akbar għażla possibbli ta’ kontenut legali, tista' tkun biss 

ta' ġid, billi tikkontribwixxi għall-iżvilupp ekonomiku u għat-tkabbir, l-impjiegi u l-

ħolqien tal-ġid; 

22. Jenfasizza b'mod partikolari li sabiex ikun hemm infurzar sinifikanti tal-IPR, l-

informazzjoni sħiħa għandha tinkludi indikazzjoni ċara tat-tip tal-IPR (pereżempju, 

privattiva, marka kummerċjali, dritt tal-awtur), l-identità tas-sidien u, fejn ikun relevanti, 

l-istatus ta’ validità tagħha; 

23. Jenfasizza li sabiex tiġi stimulata l-innovazzjoni u l-kompetittività f’setturi bbażati fuq l-

għarfien fl-Unjoni, b’mod kompatibbli mal-IPR, jeħtieġ li tiġi stimulata riċerka miftuħa u 

l-qsim tal-għarfien, li huma wkoll identifikati bħala elementi ewlenin fl-istrateġiji 

“Ewropa Globali” u “Ewropa 2020”; 

24. Jenfasizza l-ħtieġa ta' sistemi ta’ detezzjoni preċiżi li jwasslu għal interruzzjoni rapida ta’ 

attivitajiet li jiksru l-IPR fuq skala kummerċjali; 

25. Jirrimarka li l-introjtu ġġenerat permezz tal-użu tal-IPR jirrappreżenta sors importanti ta’ 

finanzjament estern għal proġetti ta’ riċerka, u għaldaqstant joffri forza mexxejja għall-

innovazzjoni u l-iżvilupp u l-kooperazzjoni bejn l-universitajiet u l-intrapriżi; 

26. Jenfasizza l-importanza ta’ ftehimiet skont is-settur u gwidi ta’ prattika tajba għall-ġlieda 

kontra l-ksur tal-IPR; jistieden lill-operaturi tal-industrija biex jaqsmu informazzjoni dwar 

pjattaformi li jagħtu aċċess għal kontenut li jikser l-IPR, u biex jieħdu miżuri koordinati u 

proporzjonati, bħal notifika u tneħħija (notice and takedown), sabiex jitnaqqas l-introjtu 

ġġenerat minn dan it-tip ta' kontenut jew pjattaformi; jinnota li tali miżuri ma għandhomx 
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jinkludu mblukkar mhux ġudizzjarju ta' websajts; 

27. Jinsisti li jiddaħħlu fis-seħħ rimedji għal pjattaformi milquta negattivament minn 

kwalunkwe miżura b'impatt finanzjarju meħuda biex tiġġieled il-ksur kummerċjali tal-IPR 

minn operaturi fis-settur abbażi ta’ skambju ta’ informazzjoni; 

28. Jinnota li xi pjattaformi “cyberlocker” iħallsu lill-utenti tagħhom abbażi tan-numru ta’ 

tniżżil reġistrat tal-fajls tagħhom, li hi prattika li tinċità t-tixrid ta' kontenut li jikser l-IPR; 

jistieden, għalhekk, lill-Istati Membri biex jieħdu passi adegwati biex jipprevjenu tali 

prattiki; 

29. Jirrimarka li pjattaformi “cyberlocker” huma wieħed miċ-ċentri ewlenin għall-ksur tal-

IPR, li minnu huma indirettament jidderivaw dħul permezz ta’ reklamar u/jew 

abbonamenti; 

30. Jenfasizza li prodotti li jiksru l-IPR mhux biss jikkawżaw it-telf dirett tal-introjtu għal 

negozji leġittimi iżda jwasslu wkoll għal telf dirett u indirett ta’ impjiegi, ħsara lir-

reputazzjoni u żieda fl-ispejjeż ta’ infurzar, filwaqt li ħafna drabi jkollhom konnessjonijiet 

mal-kriminalità organizzata u joħolqu riskji potenzjali għas-saħħa u s-sikurezza; 

31. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex meta tindirizza jekk hemmx ħtieġa li tadatta l-leġiżlazzjoni 

dwar l-infurzar tal-IPR għall-era diġitali tissalvagwardja bilanċ ġust bejn l-atturi prinċipali 

kollha fil-katina tal-provvista filwaqt li tirrispetta bis-sħiħ il-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, partikolarment fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta 

personali u r-rispett għall-ħajja privata, id-dritt għall-proprjetà u d-dritt għall-aċċess għall-

ġustizzja; 

32. Ifakkar li diversi kwistjonijiet oħra ta’ infurzar tal-IPR li mhux inklużi fil-Pjan ta’ Azzjoni 

ġew identifikati fil-proċess ta’ konsultazzjoni dwar l-infurzar ċivili tal-IPR imwettaq mill-

Kummissjoni bejn l-2012 u l-2013, inklużi d-diffikultajiet fl-identifikazzjoni tat-

trasgressuriu tal-allegati trasgressuri, l-irwol ta’ intermedjarji biex jassistu fil-ġlieda 

kontra l-ksur tal-IPR u l-attribuzzjoni ta’ danni f’tilwimiet dwar l-IPR; ifakkar f'dan ir-

rigward li l-pjan ta’ azzjoni huwa biss punt tat-tluq biex jiġi żgurat l-infurzar tal-IPR; 

33. Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra l-għażliet kollha possibbli biex tindirizza l-infurzar 

tal-IPR, inkluża l-proposta għal azzjonijiet leġiżlattivi aktar konkreti; 

34. Jenfasizza li f'dawn l-aħħar snin kien hemm żieda fid-distribuzzjoni ta’ prodotti ffalsifikati 

u kkupjati, peress li dawn il-prodotti huma faċilment iċċirkolati online; isostni mill-ġdid l-

importanza ta’ kampanja edukattiva mill-Kummissjoni biex tqajjem il-kuxjenza tal-

konsumaturi, l-impjegati u l-klijenti u b’mod partikolari ż-żgħażagħ, tispjegalhom u 

tedukahom dwar il-ħsara ekonomika u soċjali kkawżata minn attivitajiet ta’ ksur tal-IP fuq 

skala kummerċjali. 

35. Ifakkar fl-involviment tal-kriminalità organizzata f’attivitajiet internazzjonali ta’ ksur tal-

IP u l-importanza kbira li tiġi ppreżentata soluzzjoni Ewropea koordinata, li ssaħħaħ il-

miżuri ta’ awditjar fis-seħħ filwaqt li jiġi implimentat il-prinċipju “segwi l-flus”, għas-

salvagwardja tal-interessi tal-konsumaturi u l-integrità tal-katina tal-provvista; 
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36. Jistieden lill-Kummissjoni teżamina l-fattibbiltà ta’ tikketta Ewropea li 
tindika lill-pubbliku liema siti tal-internet huma kkunsidrati ħielsa minn ksur 
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