
 

AD\1076190MT.doc  PE565.210v02-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

Parlament Ewropew 
2014-2019  

 

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni 
 

2015/2147(INI) 

16.11.2015 

OPINJONI 

tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni 

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat għas-Suq 

Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 

dwar "Lejn Att dwar is-Suq Uniku Diġitali" 

(2015/2147(INI)) 

Rapporteur għal opinjoni (*): Petra Kammerevert 

(*) Kumitat assoċjat – Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura 

 



 

PE565.210v02-00 2/12 AD\1076190MT.doc 

MT 

PA_NonLeg 



 

AD\1076190MT.doc 3/12 PE565.210v02-00 

 MT 

SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-

Enerġija u l-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitati 

responsabbli, biex jinkorporaw is-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 

tagħhom: 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 167 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

(TFUE), 

– wara li kkunsidra l-Protokoll dwar is-sistema tax-xandir pubbliku fl-Istati Membri anness 

mat-Trattat ta' Amsterdam li jemenda t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, it-Trattati li 

jistabbilixxu l-Komunitajiet Ewropej u ċerti atti relatati, 

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Diversità tal-

Espressjonijiet Kulturali adottata mill-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għall-

Edukazzjoni, ix-Xjenza u l-Kultura (UNESCO) fl-20 ta' Ottubru 2005, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

10 ta' Marzu 2010 dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 

b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta' servizzi 

tal-midja awdjoviżiva (Id-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

10 ta' Marzu 2010 dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 

b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta’ servizzi 

tal-midja awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media awdjoviżiva)1, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Lulju 2013 dwar it-TV Konness2, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Marzu 2014 dwar it-tħejjija għal dinja 

awdjoviżiva konverġenti b'mod komplet3, 

A. billi d-diġitizzazzjoni taffettwa l-aspetti kollha tal-ħajja taċ-ċittadini Ewropej; billi l-

industriji kulturali u kreattivi, speċjalment l-industrija awdjoviżiva b'offerti tagħha li 

dejjem qed jiżdiedu ta' servizzi online attraenti u komplementari toħloq valur kulturali u 

ekonomiku importanti, l-impjiegi, it-tkabbir u l-innovazzjoni fl-UE; billi wieħed għandu 

jappoġġja din l-industrija b'mod aktar qawwi fl-isforzi tagħha biex tapprofitta mill-

opportunitajiet diġitali, sabiex twessa'  l-pubbliku tagħha u tippromwovi t-tkabbir; u billi 

l-attivitajiet b'ammont kbir ta' drittijet tal-awtur jikkorrispondu għal parti sinifikanti tas-

settur kulturali u kreattiv; 

B. billi l-UE, flimkien mal-Istati Membri kollha tagħha, permezz tal-adeżjoni tagħha mal-

Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Diversità tal-

Espressjoni Kulturali, obbligat ruħha li tiżgura b'mezzi effettivi li d-diversità tal-midja ma 

                                                 
1 ĠU L 95, 15.4.2010, p. 1. 

2 Testi adottati, P7_TA(2013)0329. 

3 Testi adottati, P7_TA(2014)0232. 
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tiddependix biss mill-opportunitajiet ekonomiċi tas-suq; 

C. billi l-konverġenza teknika tal-midja issa saret realtà, b'mod partikolari għax-xandir, l-

istampa u l-internet, u billi l-politiki Ewropej dwar il-midja, il-kultura u n-netwerks 

jeħteġilhom jadattaw b'mod urġenti l-qafas regolatorju għall-kundizzjonijiet ġodda u 

jiżguraw li jista' jiġi stabbilit u infurzat livell ta' regolamentazzjoni uniformi, inkluż fir-

rigward ta' operaturi ġodda tas-suq mill-UE u mill-pajjiżi terzi; 

D. billi d-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva (AVMS) hija importanti f'termini 

tar-regolamentazzjoni tal-midja tal-UE u għall-promozzjoni tax-xogħlijiet Ewropej; billi 

din għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipju tan-newtralità teknoloġika u għandha tiżgura 

kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd kif ukoll aċċess aħjar għall-kontenut diġitali u s-

servizzi diġitali, kif ukoll it-traċċabilitàit mtejba ta' dan il-kontenut u ta' dawn is-servizzi; 

E. billi f'uħud mill-Istati Membri l-implimentazzjoni tal-Artikolu 13 tad-Direttiva AVMS 

dwar il-promozzjoni tax- xogħlijiet Ewropej permezz ta' servizzi on-demand mhijiex 

preskrittiva biżżejjed sabiex ikun jista' jintlaħaq l-objettiv ta' diversità kulturali msemmi 

fid-Direttiva; 

F. billi l-industriji kulturali u kreattivi jiddependu minn drittijiet tal-awtur li jeħtieġu qafas 

regolatorju konsolidat sabiex jiġu żgurati l-vitalità, id-distribuzzjoni u d-diversità tal-

kultura Ewropea; billi s-setgħa dejjem tikber u xi kultant pożizzjoni dominanti u r-

responsabbiltà limitata ta' intermedjarji tal-internet jistgħu jipperikolaw il-ħolqien ta' valur 

sostenibbli għall-awturi u l-artisti, u dan għandu impatt negattiv fuq il-potenzjal kreattiv 

tagħhom; billi l-istudju "Territoriality and its impact on the financing of audiovisual 

works" jenfasizza r-rwol importanti ta' liċenzjar territorjali rigward il-finanzjament mill-

ġdid ta' films Ewropej; 

1. Jilqa' l-proposti tal-Kummissjoni biex taċċelera d-diġitizzazzjoni fl-UE u l-inizjattivi 

tagħha biex tissimplifika l-aċċess transkonfinali għall-kontenut diġitali; jenfasizza r-rwol 

importanti li x-xandara pubbliċi u s-servizzi diġitali jiżvolgu għall-popolazzjoni, 

partikolarment għall-persuni f'reġjuni periferiċi u l-persuni vulnerabbli1 ; jistieden lill-

Kummissjoni tidentifika b'mod aħjar il-bżonnijiet speċifiċi tas-settur kreattiv fir-rigward 

ta' tipi differenti ta' kontenut, xogħlijiet kreattivi u l-mudelli tan-negozju użati, u biex 

tieħu kont ta' dawn meta tipproponi modifiki u soluzzjonijiet, 

2. Jenfasizza n-natura doppja tal-midja awdjoviżiva bħala riżorsa kulturali u ekonomika; 

jinnota li l-ħtieġa ta' regolamentazzjoni futura tal-midja Ewropea ma tirriżultax minn 

nuqqas ta' kanali ta' komunikazzjoni, iżda primarjament mill-ħtieġa li tiġi żgurata d-

diversità, u jinsisti li l-aċċess għal midja diversa u ta' kwalità għolja u d-diversità kulturali 

u lingwistika ma għandhomx jiddependu mill-mezzi ekonomiċi tal-individwu; 

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, fir-reviżjoni li jmiss tad-Direttiva AVMS, tqis il-bidliet 

teknoloġiċi u l-mudelli ġodda ta' negozju fid-dinja diġitali, kif ukoll il-patterns tal-udjenza 

dejjem jinbidlu u modi ġodda biex jinkiseb aċċess għal kontenut awdjoviżiv, billi tallinja 

servizzi lineari u mhux lineari u billi tistabbilixxi rekwiżiti minimi fil-livell Ewropew 

                                                 
1 kif definit fl-Aġenda ta' Tuniżi u d-Dikjarazzjoni tal-Prinċipji tas-Summit Dinji ta' Ġinevra dwar is-Soċjetà tal-

Informazzjoni. 
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għas-servizzi tal-midja awdjoviżiva kollha, bil-ħsieb li tiġi żgurata l-applikazzjoni 

konsistenti tagħhom fl-UE mill-atturi kollha li joperaw b'servizzi tal-midja awdjoviżiva, 

ħlief fejn tali kontenut huwa element komlementari indispensabbli għajr il-kontenut jew 

is-servizzi awdjoviżivi; jemmen li dan ir-rieżami għandu jiffoka fuq objettivi soċjali, 

kulturali u ekonomiċi kif ukoll fuq standards għoljin għall-protezzjoni tal-minuri u l-

konsumaturi u d-dejta personali, kif ukoll għall-promozzjoni tad-diversità kulturali; 

jemmen li dan għandu jkollu wkoll l-għan li jinċentivizza l-investimenti fil-kontenut u 

pjattaformi awdjoviżivi fl-UE u li jxerred dan il-kontenut, u b'hekk jippromwovi l-

aċċessibilità tax-xogħlijiet Ewropej, skont il-leġiżlazzjoni attwali tad-drittijiet tal-awtur 

jew ir-riformi futuri potenzjali ta' din l-istess leġiżlazzjoni; 

4. Jenfasizza li l-"prinċipju tal-pajjiż ta' oriġini" minqux fid-Direttiva AVMS huwa 

prerekwiżit għall-forniment ta' kontenut awdjoviżiv bejn il-fruntieri u mira li trid tintlaħaq 

fit-triq lejn suq komuni fis-servizzi; jenfasizza li dan ma jfixkilx l-ilħuq ta' objettivi soċjali 

u kulturali u li ma għandux jipprekludi l-ħtieġa li l-dritt tal-UE jiġi adattat barra d-

Direttiva AVMS għar-realtajiet tal-internet u l-ambjent diġitali, u lanqas il-ħtieġa li 

tingħata attenzjoni speċjali lill-kumpaniji li joffru kontenut awdjoviżiv online jew on-

demand u li jippruvaw jevadu t-taxxa u r-regolamentazzjoni awdjoviżiva f'ċerti Stati 

Membri billi jibbażaw ruħhom f'pajjiżi fejn hemm rati tat-taxxa baxxi ħafna jew 

regolamentazzjoni awdjoviżiva dgħajfa;  

5. Jistieden mill-ġdid lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jkomplu jiżviluppaw il-kunċett ta' 

servizzi tal-midja li ġie ddefinit fl-Artikolu 1 tad-Direttiva AVMS b'mod li, filwaqt li l-

Istati Membru jżommu grad xieraq ta' diskrezzjoni, jittieħed iktar kont tal-impatt 

soċjopolitiku potenzjali tas-servizzi u ta' elementi karatteristiċi speċifiċi ta' dak l-impatt, 

partikolarment ir-rilevanza tagħhom għall-formazzjoni tal-opinjonijiet u għad-diversità 

tal-opinjoni, kif ukoll il-kwistjoni tar-responsabilità editorjali; 

6. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimplimentaw b'mod ugwali, u biex 

jittrattaw b'mod effiċjenti, il-projbizzjoni ta' kwalunkwe servizz tal-midja awdjoviżiva fl-

UE fil-każ ta' ksur tad-dinjità tal-bniedem, l-inċitament għall-mibegħda jew ir-razziżmu; 

jitlob li jittieħdu miżuri biex jiġi żgurat li s-servizzi tal-midja awdjoviżiva jkunu 

aċċessibbli għall-persuni vulnerabbli, li kwalunkwe forma ta' diskriminazzjoni, kif stipulat 

fl-Artikolu 21 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, fit-tipi kollha ta' 

servizzi tal-midja awdjoviżiva tiġi evitata, u li d-dritt ta' tweġiba jkun iggarantit mis-

servizzi tal-midja awdjoviżiva kollha taħt responsabilità editorjali; 

7. Jinnota li l-intermedjarji, il-pjattaformi online u l-user interfaces, filwaqt li jiffaċilitaw l-

aċċess għall-kontenut, dejjem qed ikollhom il-mezzi biex jinfluwenzaw id-diversità; 

jikkonkludi, għalhekk, li, flimkien mal-politika tal-kompetizzjoni u l-aspetti regolatorji, l-

objettiv politiku demokratiku għall-garanzija tad-diversità jeħtieġ konsiderazzjonispeċjali; 

jistieden lill-Kummissjoni tiddefinixxi t-termini "pjattaforma online" u "user interface", 

kif ukoll  taġġusta r-rwol ta' intermedjarji oħra, mingħajr ma timmina l-potenzjal 

innovattiv tagħhom u b'kont meħud tar-rwol attiv jew passiv tagħhom; jemmen li kulħadd, 

inklużi l-fornituri ta' pjattaformi online u l-user interfaces, għandhom ikunu soġġetti għad-

Direttiva AVMS safejn huwa kkonċernat servizz tal-midja awdjoviżiva; jenfasizza, f'dan 

ir-rigward, l-importanza li jiġu applikati regoli mmirati lejn it-titjib fis-sitwazzjoni biex 

jinstab kontenut legali u informazzjoni sabiex jissaħħu l-libertà, il-pluraliżmu u r-riċerka 

indipendenti tal-midja, u biex jiġi ggarantit il-prinċipju ta' nondiskriminazzjoni, li huwa 
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essenzjali biex tiġi ssalvagwardjata d-diversità lingwistika u kulturali; 

8. Jitlob miżuri biex jiġi żgurat li s-servizzi tal-midja awdjoviżiva jkunu aċċessibbli għall-

persuni b'diżabilità u biex tiġi evitata kwalunkwe forma ta' diskriminazzjoni kif stabbilit 

bl-Artikolu 21 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea; 

9. Jenfasizza, f'dan ir-rigward, li l-Kummissjoni għandha torjenta ruħha mal-miri globali tan-

nondiskriminazzjoni, il-libertà kuntrattwali, l-aċċess miftuħ, it-traċċabilità, in-newtralità 

tat-teknoloġija, in-newtralità tal-internet, it-trasparenza u l-ħolqien ta' kundizzjonijiet 

indaqs għal kulħadd; 

10. Jitlob li s-servizzi tal-midja awdjoviżiva ta' interess pubbliku jew ta' impatt fuq il-proċess 

ta' formazzjoni tal-opinjoni pubblika jkunu faċilment aċċessibbli u traċċabbli għall-utenti 

kollha, speċjalment jekk dawn jiffaċċjaw kontenut predefinit mill-manifatturi tal-apparat, 

mill-operaturi tan-netwerk, mill-fornituri tal-kontenut jew aggregaturi oħra b'mod li ma 

jirrispettawx l-awtonomija tal-utenti li jissettjaw / jinstallaw l-ordni u l-prijoritajiet 

tagħhom stess; jenfasizza li biex tiġi żgurata l-idea tat-traċċabilità ta' kontenut awdjoviżiv 

ta' interess pubbliku, l-Istati Membri jistgħu jintroduċu regoli speċifiċi li għandhom l-għan 

li jippreservaw id-diversità kulturali u lingwistika u l-varjetà ta' informazzjoni, 

opinjonijiet u midja, il-protezzjoni tat-tfal, taż-żgħażagħ u tal-minoranzi u l-protezzjoni 

tal-konsumaturi b'mod ġenerali; 

11. Jenfasizza li l-adattament tad-Direttiva AVMS għandu joħloq tnaqqis fir-

regolamentazzjoni, kundizzjonijiet ġusti għall-kompetizzjoni, iktar flessibilità fir-rigward 

ta' regoli kwantitattivi u ta' regoli ta' komunikazzjoni kummerċjali, u t-tisħiħ ta' 

regolamentazzjoni konġunta u awtoregolamentazzjoni, billi jiġu bbilanċjati d-drittijiet u l-

obbligi tax-xandara permezz ta' approċċ regolatorju orizzontali u mal-midja kollha, ma' 

dawk ta' parteċipanti oħra tas-suq; iqis li wieħed għandu jagħti prijorità lill-prinċipju ta' 

rikonoxxibbiltà ċara u d-distinzjoni bejn ir-reklamar u l-kontenut tal-programmi fuq il-

prinċipju ta' separazzjoni bejn ir-reklamar u l-programmi fil-mezzi kollha tax-xandir; 

12. Jenfasizza li sabiex tiġi miġġielda l-prattika tal-"forum shopping", il-pajjiż ta' oriġini tal-

profitt tar-reklamar, il-lingwa tas-servizz u l-pubbliku fil-mira tar-reklam u l-kontenut 

għandhom jiġu kkunsidrati bħala parti mill-kriterji li jiddeterminaw ir-regolamentazzjoni 

awdjoviżiva li għandha tiġi applikata għas-servizzi tal-midja awdjoviżiva jew li 

jikkontestaw id-determinazzjoni inizjali tal-Istat Membru kompetenti; 

13. Jiddispjaċih li r-rekwiżiti tal-Artikolu 13 dwar il-promozzjoni ta' xogħlijiet Ewropej 

permezz ta' servizzi on-demand ġew implimentati b'mod differenti minn bosta Stati 

Membri b'riżultat li kien hemm nuqqas ta' obbligi u monitoraġġ ċari, u b'hekk ġie 

inkoraġġit il-forum shopping għas-servizzi on-demand; jistieden, għalhekk, lill-

Kummissjoni ssaħħaħ l-Artikolu 13 billi tintroduċi taħlita ta' rekwiżiti ċari, inkluża 

kontribuzzjoni finanzjarja, u għodod ta' monitoraġġ għall-promozzjoni ta' xogħlijiet 

Ewropej permezz ta' servizzi on-demand; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tistimula l-offerta 

legali ta' kontenut tal-midja awdjoviżiva billi tiffavorixxi xogħlijiet indipendenti Ewropej; 

14. Jemmen li l-Istati Membri għandhom ikunu obbligati jintroduċu listi ta' avvenimenti 

ewlenin, inklużi avvenimenti sportivi u ta' divertiment li jkunu ta' interess ġenerali, u 

jfakkar li huwa obbligatorju li dawn il-listi jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni; l-

avvenimenti elenkati għandhom ikunu aċċessibbli u konformi mal-istandards prevalenti 
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tal-kwalità; 

15. Jistieden lill-Kummissjoni teżamina, fil-kuntest tar-reviżjoni tad-Direttiva AVMS jekk 

ikunx għadu utli u pertinenti li tinżamm it-taqsima 6.7 tagħha tal-komunikazzjoni tagħha 

dwar l-applikazzjoni ta' regoli dwar għajnuna mill-Istat għas-servizz tax-xandir pubbliku; 

16. Jenfasizza li l-offerta online awdjoviżiva legali għandha tkompli tiġi żviluppata sabiex 

tissaħħaħ l-aċċessibilità għall-kontenut wiesa' u diversifikat għall-konsumaturi, b'diversi 

għażliet lingwistiċi u sottotitoli. 

17. Jistieden lill-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) 

jeżamina iktar mill-qrib il-kanali ta' distribuzzjoni u tipi ta' kummerċjalizzazzjoni użati 

minn content delivery networks u/jew content distribution networks fl-UE u kif jaffettwaw 

id-diversità tal-midja; 

18. Jappoġġja, mill-perspettiva kulturali, l-għan tal-Kummissjoni li tħaffef l-introduzzjoni tal-

broadband, partikolarment fiż-żoni rurali, u jappella għall-promozzjoni tan-netwerks tad-

WLAN f'muniċipalitajiet kbar u żgħar, peress li dan l-approċċ jipprovdi infrastruttura 

indispensabbli għall-operat futur tagħhom fl-interess tal-integrazzjoni soċjali u kulturali, 

għall-proċessi moderni ta' edukazzjoni u informazzjoni, kif ukoll għat-turiżmu u l-

ekonomija kulturali reġjonali; 

19. Jinnota l-konklużjoni tat-Trattat ta' Marrakesh, li se jiffaċilita l-aċċess ta' dawk neqsin 

mid-dawl għall-kotba, u jinkoraġġixxi r-ratifika rapida tiegħu; 

20. Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb l-aċċess għall-informazzjoni u l-beni kulturali, biex 

tippreżenta mingħajr dewmien proposta sabiex jitnaqqsu r-rati tal-VAT tal-istampa, l-

ippubblikar diġitali, il-kotba u l-pubblikazzjonijiet online f'konformità mal-impenji li 

ttieħdu; 

21. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jissalvagwardjaw bil-liġi l-integrità tal-

kontenut diġitali, u b'mod partikolari jipprojbixxu is-sovrapożizzjoni jew l-

amplifikazzjoni ta' dawn is-servizzi minn partijiet terzi b'kontenut jew servizzi oħra, 

sakemm dawn tal-aħħar ma jkunux inbdew b'mod espliċitu mill-utent u, fil-każ ta' 

kontenut li mhuwiex kopert mid-definizzjoni ta' komunikazzjoni individwali, ikunu ġew 

awtorizzati mill-fornitur tal-kontenut; jinnota li l-interferenza mhux awtorizzata minn 

partijiet terzi fil-kontenut jew is-sinjali tax-xandir ta' fornitur, u d-deċifrar, l-użu jew it-

tixrid mhux awtorizzat ta' tali kontenut jew sinjali għandhom jiġu pprevenuti bl-istess 

mod; 

22. Jenfasizza li d-dritt tal-awtur huwa bażi ekonomika importanti għall-kreattività, l-impjiegi 

u l-innovazzjoni, kif ukoll il-garanti tad-diversità kulturali, u li huwa essenzjali li l-

industriji kreattivi u kulturali Ewropej ikunu jistgħu jikkompetu fuq skala globali; 

jenfasizza li aktar sforzi huma meħtieġa fil-qasam tad-drittijiet tal-awtur sabiex jinħoloq 

bilanċ bejn l-atturi ewlenin kollha, u li kwalunkwe reviżjoni tal-liġi dwar id-drittijiet tal-

awtur għandha tiżgura protezzjoni adegwata li tkattar l-investiment u t-tkabbir fis-settur 

kulturali u kreattiv, filwaqt li jitneħħew l-inċertezzi u l-inkonsistenzi legali li jaffettwaw 

b'mod negattiv il-funzjonament tas-Suq Uniku Diġitali (DSM); iħeġġeġ lill-Kummissjoni 

tirrevedi, fejn meħtieġ, il-qafas regolatorju għad-drittijiet tal-awtur sabiex jinkiseb aċċess 

aħjar għall-kontenut kreattiv għaċ-ċittadini Ewropej, u biex jiġu stimulati r-riċerkaturi 
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Ewropej, l-istabbilimenti edukattivi, l-istituzzjonijiet tal-wirt kulturali u s-settur kreattiv 

sabiex jadattaw l-attivitajiet tagħhom għad-dinja diġitali; jenfasizza li għandha tingħata 

rimunerazzjoni xierqa minn dawk li jibbenefikaw mill-isfruttament ta' xogħlijiet protetti 

bid-drittijiet tal-awtur, u li kwalunkwe soluzzjoni f'dan ir-rigward ma għandhiex 

tiskoraġġixxi l-użu ta' fornituri legali; ifakkar li t-teknoloġiji diġitali ddefinixxew mill-

ġdid il-katina tal-valur fis-settur kulturali, l-aktar għall-benefiċċju ta' intermedjarji u spiss 

għad-detriment tal-persuni kreattivi; jitlob lill-Kummissjoni tinvestiga sa fejn jaslu tali 

bidliet u l-impatt tagħhom u biex tipproponi miżuri biex ittejjeb ir-remunerazzjoni tal-

awturi u tal-artisti fil-livell Ewropew; jenfasizza li kwalunkwe dispożizzjoni riveduta 

għandha tkun valida anki fil-futur u tkun teknoloġikament newtrali, ibbażata fuq l-

evidenza u vvalutata bir-reqqa f'konformità mal-objettiv tal-Kummissjoni ta' 

regolamentazzjoni aħjar, filwaqt li jitqiesu d-differenzi bejn l-ambjenti diġitali u analoġiċi; 

23. Jilqa' l-ambizzjoni tal-Kummissjoni li ttejjeb l-aċċess transkonfinali għall-kontenut diġitali 

billi tiffaċilita aktar l-ikklerjar tad-drittijiet, filwaqt li jitqiesu possibilitajiet ġodda ta' 

remunerazzjoni minħabba d-diġitalizzazzjoni u billi tinħoloq aktar ċertezza legali; 

jenfasizza li standards minimi għall-eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet u, fejn ikun xieraq, 

aktar armonizzazzjoni huma aspetti ewlenin biex titjieb iċ-ċertezza legali, u għandhom, 

kull meta jkun possibbli, jieħdu kont tal-ispeċifiċitajiet kulturali; jenfasizza li l-

aċċessibbiltà transkonfinali ma għandhiex tfixkel il-proċess tal-iffinanzjar għal kontenut 

jew servizzi, u li għandha tirrispetta d-diversità kulturali u lingwistika bħala element 

pożittiv ħafna; jenfasizza li l-industrija awdjoviżiva jeħtiġilha tiġi mħeġġa biex tiżviluppa 

soluzzjonijiet innovattivi ta' liċenzjar biex tadatta l-mudelli ta' finanzjament tagħha għall-

era diġitali; 

24. Jenfasizza li attivitajiet professjonali jew mudelli ta' negozju bbażati fuq il-ksur tad-

drittijiet tal-awtur huma theddida serja għall-funzjonament tas-Suq Uniku Diġitali, u 

jappella għal approċċ mifrux mal-UE kollha biex jiġi żgurat li ħadd ma jibbenefika minn 

ksur intenzjonali tad-drittijiet tal-awtur; 

25. Jistieden lill-Kummissjoni tinkoraġġixxi l-portabilità u l-interoperabilità sabiex tiġi 

stimolata ċ-ċirkolazzjoni libera ta' kontenut jew servizzi madwar l-UE kollha miksuba 

legalment u magħmula aċċessibbli b'mod legali, kif ukoll l-aċċessibilità u l-funzjonalità 

transkonfinali ta' abbonamenti, filwaqt li jiġi rrispettat il-fatt li xi mudelli ekonomiċi huma 

bbażati fuq it-territorjalità tad-drittijiet fl-Ewropa, partikolarment rigward il-finanzjament 

tal-produzzjonijiet awdjoviżivi u speċjalment il-produzzjonijiet tal-films iffinanzjati minn 

qabel, li jippermetti diversità kulturali qawwija; jenfasizza li m'hemmx kontradizzjoni 

bejn il-prinċipju tat-territorjalità u l-miżuri li jippromwovu l-portabilità tal-kontenut; 

jemmen li liċenzji pan-Ewropej għandhom jibqgħu alternattiva, għandhom jiġu introdotti 

fuq bażi volontarja u jkunu ppreċeduti minn evalwazzjoni tal-impatt; jenfasizza li tali 

liċenzji ma jistgħux jissostitwixxu t-territorjalità u li l-mudelli ta' finanzjament għal 

xogħlijiet awdjoviżivi huma bbażati fuq mudelli ta' liċenzjar nazzjonali mfassla għall-

karatteristiċi tas-swieq nazzjonali; jitlob, fir-rigward tal- Artikolu 118 TFUE, li l-ġestjoni 

tad-drittijiet fl-UE kollha tiġi żviluppata aktar u ssir aktar attraenti; 

26. Jikkunsidra li hemm bżonn ta' kjarifika dwar x'jikkostitwixxi "imblukkar ġeografiku mhux 

ġustifikat", filwaqt li titqies il-konsultazzjoni; ifakkar li hemm konfigurazzjonijiet li 

jagħmlu l-imblukkar ġeografiku meħtieġ, speċjalment fid-dawl tad-diversità kulturali, li 

fir-rigward tiegħu huwa ta' spiss għodda għall-prevenzjoni tal-monopolizzazzjoni tas-suq; 
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jinnota li restrizzjoni territorjali tidher neċessarja fejn l-ispejjeż għall-għoti ta' kontenut 

jew servizzi transkonfinali mhumiex koperti u fejn finanzjament mill-ġdid mhuwiex 

disponibbli; 

27. Jistieden lill-Kummissjoni tottimizza, permezz ta' konsultazzjoni mal-partijiet interessati, 

"media release windows" biex jaċċeleraw id-disponibilità ta' kontenut awdjoviżiv, filwaqt 

li jinżammu sostenibbli l-ewwel u t-tieni possibilità ta' diffużjoni ġejjin minn skemi ta' 

finanzjament tal-kontenut awdjoviżiv; 

28. Jistieden lill-Istati Membri jestendu l-ambitu tal-eċċezzjoni għall-kwotazzjonijiet, 

mingħajr preġudizzju għad-drittijiet morali tal-awturi, għal kwotazzjonijiet awdjoviżivi 

qosra li mhumiex għall-użu ta' reklami u għall-użu mhux politiku, sakemm ix-xogħol użat 

jiġi rikonoxxut b'mod ċar, li l-kwotazzjoni ma tmurx kontra l-isfruttament normali tax-

xogħol u ma tippreġudikax l-interessi leġittimi tal-awturi;. 

29. Jitlob aktar djalogu bejn il-persuni kreattivi, id-detenturi tad-drittijiet u l-intermedjarji 

sabiex titrawwem kooperazzjoni ta' benefiċċju reċiproku fejn id-drittijiet tal-awtur ikunu 

protetti waqt li jinħolqu, jiġu permessi u inkoraġġiti modi innovattivi ta' ħolqien ta' 

kontenut; jistieden lill-Kummissjoni tieħu passi ulterjuri lejn il-modernizzazzjoni tal-liġi 

dwar id-drittijiet tal-awtur bil-ħsieb li jiġu pprovduti u żviluppati forom ġodda ta' liċenzjar 

innovattivi li jkunu aktar effiċjenti fir-rigward tal-użu ta' kontenut kreattiv online u, 

għalhekk, jikkunsidraw ukoll il-possibilitajiet ta' liċenzjar kollettiv; 

30. Iqis li l-kunċett legali stabbilit fid-Direttiva 93/83/KEE, wara li ssir valutazzjoni ulterjuri, 

jista' jtejjeb l-aċċess transkonfinali għal kontenut u servizzi legali online fis-Suq Uniku 

Diġitali mingħajr ma jitpoġġew fid-dubju l-prinċipji tal-libertà kuntrattwali, 

remunerazzjoni xierqa tal-awturi u l-artisti u l-karattru territorjali tad-drittijiet esklużivi, u 

jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni li twettaq konsultazzjoni pubblika dwar id- 

Direttiva 93/83/KEE; 

31. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu indirizzati l-konfini problematiċi li jeżistu bejn id-dritt ta' 

riproduzzjoni tax-xogħlijiet u d-dritt ta' komunikazzjoni lill-pubbliku; jenfasizza l-ħtieġa li 

jiġi ċċarat il-kunċett ta’ "komunikazzjoni lill-pubbliku" fid-dawl tal-każistika reċenti tal-

Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea; jenfasizza l-ħtieġa ta' definizzjoni komuni ta' 

"dominju pubbliku" sabiex jiġi żgurat it-tixrid mifrux ta' kontenut kulturali fl-UE; 

32. Iħeġġeġ l-istabbiliment ta' limitazzjonijiet u eċċezzjonijiet obbligatorji provduti fil-

leġiżlazzjoni dwar id-drittijiet tal-awtur eżistenti, bħal dawk fil-qasam tal-edukazzjoni, ir-

riċerka, il-libreriji u l-mużewijiet, sabiex jiġi permess tixrid usa' tal-kontenut madwar l-

UE, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni, il-libertà tal-arti 

u x-xjenzi u d-diversità reliġjuża u lingwistika; 

33. Jenfasizza li, sabiex jinkiseb Suq Uniku Diġitali reali fl-Ewropa, u biex iċ-ċittadini, 

inklużi l-persuni vulnerabbli, ikunu jistgħu jagħmlu użu sħiħ minn teknoloġiji diġitali 

ġodda, aktar sforzi huma meħtieġa biex itejbu l-litteriżmu medjatiku; iħeġġeġ, għalhekk, 

lill-Istati Membri biex jirrikonoxxu l-importanza tal-edukazzjoni tal-midja, jintegraw l-

akkwist ta' ħiliet diġitali fil-kurrikula tal-iskejjel u biex itejbu t-tagħmir tekniku 

neċessarju; jenfasizza, f'dan il-kuntest, l-importanza ta' taħriġ xieraq għall-għalliema fir-

rigward tal-ħiliet diġitali, dwar il-mod kif dawn il-ħiliet jiġu mgħallma b'mod effiċjenti, u 

dwar kif jintużaw biex jappoġġjaw il-proċess tat-tagħlim b'mod ġenerali; 
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34. Jenfasizza li l-abilità biex il-midja tintuża b'mod indipendenti u b'mod kritiku 

tirrappreżenta kompitu ta' tagħlim tul il-ħajja qalb il-ġenerazzjonijiet, li hi soġġetta għal 

tibdil kostanti, b'mod parallel mal-iżvilupp tal-midja u li titqies bħala kwalifika ewlenija; 

jenfasizza li l-adattament tas-sistemi ta' edukazzjoni u taħriġ huwa kruċjali biex jogħla l-

livell tal-professjonaliżmu fl-ICT fl-Ewropa u biex tiġi sodisfatta d-domanda dejjem 

tikber għal professjonisti b'ħiliet diġitali fl-UE; iħeġġeġ, f'dan ir-rigward, lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri biex joħolqu l-bażi għal rikonoxximent reċiproku ta' 

ħiliet u kwalifiki diġitali permezz tat-twaqqif ta' sistema Ewropea ta' klassifikazzjoni jew 

ċertifikat Ewropew, fuq l-eżempju tal-Qafas Komuni Ewropew ta' Referenza għat-tagħlim 

tal-lingwi; jenfasizza li jinħtieġu aktar sforzi fil-qasam tat-titjib tal-litteriżmu medjatiku 

fost iċ-ċittadini, u jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jippromwovu l-litteriżmu 

medjatiku għaċ-ċittadini kollha tal-UE, b'mod partikolari l-persuni vulnerabbli, permezz 

ta' inizjattivi u azzjonijiet ikkoordinati; jissuġġerixxi li l-litteriżmu tal-internet jiżdied 

b'mod permanenti mal-għan tal-isforzi sabiex jiżdied il-litteriżmu tal-midja; 

35. Jikkunsidra li huwa meħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jadottaw approċċ doppju 

għall-kwistjoni tal-kompetenza u l-ħiliet diġitali billi jinvestu fl-edukazzjoni diġitali u l-

infrastrutturi diġitali, kif ukoll fl-integrazzjoni tal- kontenut u l-metodi diġitali fil-

programmi ta' studju eżistenti; jirrakkomanda konċentrazzjoni kontinwa fuq titjib fil-mod 

kif it-tfal ikunu protetti online, permezz ta' miżuri awtoregolatorji trasparenti f'konformità 

mal-leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-UE eżistenti, fejn xieraq; jistieden lill-Kummissjoni u 

lill-Istati Membri jagħmlu offerti għall-ġenerazzjonijiet kollha sabiex jgħinu fit-trattament 

xieraq u awtonomu ta' informazzjoni eċċessiva, kif ukoll biex jinvestu aktar fil-ħolqien ta’ 

netwerks Ewropej għat-tagħlim tal-litteriżmu medjatiku, biex jippromwovu l-iskambju tal-

aħjar prattika u biex jiżguraw il-viżibilità Ewropea tal-inizjattivi nazzjonali, reġjonali jew 

anki lokali; 

36. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu r-riċerki dwar l-effetti tal-midja 

diġitali fuq l-abilitajiet mentali, metodi effettivi ta' awtokontroll kif ukoll is-suċċess tat-

tagħlim diġitali bbażat fuq il-logħob; 

37. Jenfasizza li d-diversità ħajja tal-lingwi u l-multilingwiżmu li qiegħed dejjem jikber 

jifformaw bażi kulturali kruċjali tas-Suq Uniku Diġitali Ewropew. huwa tal-fehma li l-

appoġġjar diġitali tad-diversità lingwistika, iż-żieda fl-aċċessibilità tagħha u l-

promozzjoni u l-garanzija tal-ħiliet rilevanti se jkunu prekundizzjoni essenzjali li 

jippermettu lil DSM jiżviluppa b'mod sostenibbli għas-soċjetà; jistenna, f'termini ta' 

mmaniġġar produttiv tal-multilingwiżmu, li l-Kummissjoni ssaħħaħ l-isforzi tagħha favur 

interazzjoni produttiva mal-multilingwiżmu, sabiex tippermetti implimentazzjoni aktar 

rapida tal-bażi teknoloġika għall-appoġġ u l-applikazzjoni produttiva tal-multilingwiżmu 

Ewropew fl-edukazzjoni, fil-films, fil-wirt kulturali, fir-riċerka u fl-amministrazzjoni 

pubblika, kif ukoll fil-ħajja professjonali u fil-ħajja imprenditorjali ta' kuljum. 

38. Jissottolinja l-importanza tal-prinċipju ta' territorjalità għal, pereżempju, il-kultura tal-

films Ewropea, u jappella biex il-mudelli ta' finanzjament għal xogħlijiet awdjoviżivi li 

huma bbażati fuq mudelli ta' liċenzjar nazzjonali ma jinqerdux minħabba liċenzji pan-

Ewropej vinkolanti; jenfasizza li, minflok, għandha tiġi promossa l-portabilità 

transkonfinali tal-kontenut miksub legalment; 

39. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura konformità mal-prinċipji ta' newtralità tal-internet, li 
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hija ħaġa kruċjali fejn tidħol il-konverġenza tal-midja; 

40. Jenfasizza li peress li l-garanzija estensiva tan-newtralità tal-internet hija element ċentrali 

ta' strateġija tad-DSM soċjalment ġusta, din m'għandhiex tkun parzjalment sagrifikata 

minħabba l-għan neċessarju fi żmien qasir tal-abolizzjoni tat-tariffi tar-roaming; 

41. Ifakkar li jrid jiġi salvagwardjat bilanċ ġust tad-drittijiet u l-interessi bejn il-kategoriji 

differenti tad-detenturi tad-drittijiet u l-utenti tas-suġġetti protetti mid-drittijiet tal-awtur; 

42. Jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex twettaq konsultazzjoni pubblika dwar id-

Direttiva 93/83/KEE dwar xandir bis-satellita u ritrasmissjoni bil-cable, bil-ħsieb li tiġi 

esplorata l-possibilità tal-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva għall-

komunikazzjoni online ta' xogħlijiet awdjoviżivi permezz ta' streaming u ta' video-on-

demand, li b'mod sinifikanti jkun ta' benefiċċju għall-kapaċità ta' servizzi tax-xandir 

pubbliku biex jissodisfaw il-missjoni ta' interess pubbliku tagħhom fl-era diġitali u biex 

jikkontribwixxu għall-ikkompletar tas-suq uniku diġitali; 

43. Jistenna li l-Kummissjoni, fl-istrateġija tad-DSM u f'oqsma oħra, issaħħaħ l-isforzi tagħha 

favur interazzjoni produttiva mal-multilingwiżmu, sabiex tippermetti implimentazzjoni 

aktar rapida tal-bażi teknoloġika għall-protezzjoni u l-applikazzjoni produttiva tal-

multilingwiżmu Ewropew fl-edukazzjoni, fil-films, fil-wirt kulturali, fir-riċerka u fl-

amministrazzjoni pubblika kif ukoll fil-ħajja professjonali u intraprenditorjali ta' kuljum. 

44. Jilqa' l-kunsiderazzjonijiet tal-Kummissjoni fir-rigward tal-kostruzzjoni ta' sistemi ta' ħżin 

ġodda ta' għarfien għas-settur pubbliku permezz ta' teknoloġiji tal-cloud kif ukoll permezz 

ta' servizzi ta' estrazzjoni tat-test u tad-dejta li jkunu ċertifikati u sikuri skont il-liġi dwar 

il-protezzjoni tad-dejta. huwa tal-fehma li l-użu ta' tali teknoloġiji f'istituzzjonijiet 

edukattivi, fil-libreriji pubbliċi u l-arkivji jeħtieġ sforzi partikolari ta' taħriġ fil-

professjonijiet tal-libreriji, l-arkivjar u d-dokumentazzjoni, kif ukoll l-aċċessibbiltà 

multilingwi korrispondenti għall-utenti; 

45. Jappella sabiex isiru aktar sforzi bħala parti mill-istrateġija tad-DSM biex tiġi verifikata l-

implimentazzjoni ta' free and open software fl-istituzzjonijiet edukattivi u l-

amministrazzjoni pubblika, peress li l-aċċessibbiltà u l-viżibilità tal-kodiċi sors iżidu l-

parteċipazzjoni mingħajr ħela ta' riżorsi min-naħa tal-awtoritajiet pubbliċi fid-deċiżjonijiet 

dwar l-użu ta' innovazzjonijiet kollaborattivi; huwa tal-fehma li iktar open software jista' 

jagħmilha possibbli li l-ħiliet diġitali tal-utenti jiġu ċċertifikati, b'mod partikolari fi ħdan l-

istituzzjonijiet edukattivi; 

46. Jappella sabiex il-forom diġitali ta' xogħol kollaborattiv u l-komunikazzjoni – bl-użu u l-

iżvilupp ta' liċenzji CC – jiġu mgħallma u applikati lil hinn mill-fruntieri nazzjonali u 

lingwistiċi fl-edukazzjoni u t-taħriġ, u fi stabbilimenti pubbliċi ta' riċerka, u jiġu promossi 

fi proċeduri ta' akkwist pubbliku. 
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preżenti għall-votazzjoni finali 
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