
PR\684266MT.doc PE393.988v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

XXXX(INI)

18.9.2007

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar l-industriji kulturali fil-qafas ta' l-istrateġija ta' Liżbona
(XXXX(INI))

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

Rapporteur: Guy Bono



PE393.988v01-00 2/7 PR\684266MT.doc

MT

PR_INI

WERREJ

Paġna

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW ..............................3

NOTA SPJEGATTIVA..........................................................................................................7



PR\684266MT.doc 3/7 PE393.988v01-00

MT

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-industriji kulturali fil-qafas ta' l-istrateġija ta' Liżbona
(XXXX(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 151 tat-Trattat KE, 

– wara li kkunsidra l-konvenzjoni ta' l-20 ta' Ottubru 2005 ta' l-Organizazzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti għall-Edukazzjoni, Xjenza u Kultura (UNESCO) dwar il-ħarsien u l-
promozzjoni tad-diversità ta' l-espressjonijiet kulturali,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill "Edukazzjoni, Żgħażagħ u Kultura" tat-13 u 
l-14 ta' Novembru 2006 u ta' l-24 u l-25 ta' Mejju 2007, kif ukoll id-dokument 9021/07 
tal-Kunsill,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar aġenda Ewropea għal kultura 
f’dinja li qed tiġi gglobalizzata (COM(2007)0242) kif ukoll id-dokument ta' ħidma tas-
servizzi tal-Kummissjoni mehmuż ma' din il-komunikazzjoni (SEC(2007)0570),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-4 ta' Settembru 2003 dwar l-industriji 
kulturali1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Ġunju 2007 dwar l-istatus soċjali ta' l-
artisti2, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A6-0000/2007),

A. billi l-kultura hija kemm wirt pubbliku u għan fiha nnifisha għall-iżvilupp ta' l-individwu 
u tas-soċjetà kif ukoll strument li jikkontribwixxi għat-tkabbir ekonomiku, l-impjieg u l-
koeżjoni soċjali kif ukoll għall-iżvilupp reġjonali u lokali, kif juru l-istudji xjentifiċi 
riċenti, speċjalment dak tal-KEA dwar l-ekonomija tal-kultura,

B. billi l-industriji kulturali huma industriji  li jagħtu valur ekonomiku addizzjonali lix-
xogħlijiet intelletwali li fl-istess ħin jiġġeneraw valuri ġodda għall-individwi u lis-soċjetà, 
lill-industriji tradizzjonali bħaċ-ċinema, il-mużika u l-industrija ta' l-istampar u l-
pubblikazzjonijiet, kif ukoll lill-midja u lill-industriji tas-settur kreattiv (bħall-moda u d-
disinn) u lill-industriji tat-turiżmu, ta' l-arti u ta' l-informazzjoni; 

C. billi madanakollu huma meħtieġa rikonoxximent u appoġġ ikbar biex l-industriji kulturali 
u kreattivi jiġu mgħejjuna jwasslu l-kontribut tagħhom għall-objettivi ta' Liżbona,

D. billi l-industriji kulturali jipproduċu u jxerrdu varjetà kbira ta' materjal informattiv, 
edukattiv u divertenti għaċ-ċittadini u fuq liema l-Unjoni Ewropea għandha tilgħab l-

  
1 ĠU C 75 E, 25.3.2004, p.247.
2 Testi adottati ta' din id-data, P6_TA(2007)0236.
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irwol tagħha ta' regolatur,

E. billi fi ħdan is-soċjetà kontemporanja bbażata fuq l-informatika, qed jidhru forom ġodda 
ta' produzzjoni, distribuzzjoni u konsum li jiġġeneraw prodotti u servizzi kulturali ġodda 
li għandhom ikunu protetti mill-piraterija,  

F. billi l-industriji kulturali tikkontribwixxi għall-promozzjoni tad-diversità kulturali, 
għad-demokratizzazzjoni ta' l-aċċess kulturali u għall-identità u l-integrazzjoni 
Ewropea,

G. billi jeħtieġ li l-kultura tkun marbuta mill-qrib ma' l-edukazzjoni u l-formazzjoni bil-għan 
li jissaħħu l-produttività tas-settur kulturali u l-kapaċità kreattiva,

H. billi l-esperjenza tal-"Kapitali Ewropej tal-Kultura" uriet b'mod konkret ir-rabta tas-settur 
kulturali mal-ħajja ekonomika u soċjali ta' l-ibliet u s-sodisfazzjon ta' l-abitanti, 

I. billi l-għajnuniet ta' l-Istat u s-sussidji għas-settur kreattiv għandhom jitqiesu bħala 
investimenti u mhux bħala lussu,

J. billi huwa meħtieġ li jiġu appoġġjati l-intrapriżi ż-żgħar u l-mikro-intrapriżi kif ukoll il-
ħaddiema individwali li jikkontribwixxu ħafna għall-ħolqien ta' rikkezzi f'ekonomija li t-
tkabbir tagħha ma jimplikax neċessarjament l-eżistenza ta' organizzazzjonijiet kbar li 
għandhom it-tendenza li jiffukaw fuq l-iktar attività profittabbli jiġifieri, id-
disseminazzjoni kulturali ( il-pubblikazzjoni, id-distribuzzjoni u l-marketing), iżda għall-
kuntrarju, il-proliferazzjoni ta' strutturi inqas kumplessi u l-istimulazzjoni tan-netwerks 
tagħhom;

1. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-Kunsill u l-Kummissjoni huma lesti li jirrikonoxxu l-irwol 
ewlieni li jilagħbu l-kultura u l-kreattività bħala fatturi importanti għall-kisba ta' l-objettivi 
ta' l-Istrateġija ta' Liżbona, għaliex għalhekk huma jiġu kkunsidrati bħala l-qalba tal-
proġett Ewropew, 

2. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jiċċaraw x'jikkostitwixxi l-viżjoni Ewropea 
tal-kultura, tal-kreattività u ta' l-innovazzjoni u biex jiżviluppaw politika strutturata għall-
iżvilupp ta' industriji kreattivi Ewropej u biex dan l-iżvilupp ikun inkluż fil-qafas ta' 
strateġija verament Ewropea għall-kultura, 

3. Jistieden għalhekk lill-Kummissjoni sabiex tiżgura li jkun hemm numru ta' dejtabejżis 
statistiċi f'dan il-qasam sabiex l-Unjoni u l-Istati Membri jkunu jistgħu jużaw elementi 
statistiċi koerenti u komparabbli, neċessarji għall-iżvilupp ta' politiki adegwati mmirati 
lejn il-promozzjoni tas-settur kulturali u kreattiv,

4. Iqis li l-iżvilupp mgħaġġel ta' l-industriji kulturali l-biċċa l-kbira jiddependi fuq il-
possibilitajiet ta' mobilità transkonfinali mingħajr ħafna diffikultajiet u jtenni f'dan ir-
rigward it-talbiet tiegħu stabbiliti fir-riżoluzzjoni tiegħu msemmija hawn fuq dwar l-
istatus soċjali ta' l-artisti, 

5. Jilqa' b'sodisfazzjon l-idea tal-ħolqien ta' suq intern għall-persuni, prodotti u servizzi ta' l-
industrija tal-kreattività u jistieden lill-Kummissjoni sabiex tippreżenta lill-Parlament 
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Green Paper dwar dan is-suġġett,

6. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex isaħħu l-kompetenzi tat-Trattat għall-kreattività u biex 
jagħmlu azzjoni simili għall-kultura, 

7. Jitlob barra minn hekk, lill-Kummissjoni sabiex tipproċedi malajr kemm jista' jkun, bl-
applikazzjoni sħiħa ta' l-Artikolu 151, paragrafu 4, tat-Trattat KE, biex il-kultura u l-
qasam kulturali jkunu kkunsidrati fil-politiki komunitarji l-oħra kollha;

8. Jistieden lill-Kummissjoni biex tipproċedi fil-ħolqien ta' task force għall-kultura u l-
ekonomija kreattiva biex, b'mod partikolari tiskopri iktar ir-relazzjoni bejn il-kultura, il-
kreattività u l-innovazzjoni fil-qafas tal-politiki komunitarji,

9. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex terġa tikkunsidra l-kwistjoni kontroversjali tal-proprjetà 
intelletwali mill-perspettiva kulturali u ekonomika u biex tistieden lill-parteċipanti 
ewlenin kollha tas-settur biex flimkien isibu soluzzjonijiet sostenibbli għal kulħadd fl-
interess tal-bilanċ bejn il-possibilitajiet ta' aċċess għall-attivitajiet u l-kontenut kulturali u 
l-proprjetà intelletwali; f'dan ir-rigward, jiġbed l-attenzjoni ta' l-Istati Membri dwar il-fatt 
li l-kriminalizzazzjoni tal-konsumaturi biex tiġi miġġielda l-piraterija diġitali mhix 
soluzzjoni tajba;

10. Iqis indispensabbli l-iffinanzjar adegwat ta' l-industriji kulturali u kreattivi u jitlob lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jieħdu l-azzjoni meħtieġa, filwaqt li 
jirrakkomandaw forom ta' finanzjament pubbliċi u pubbliċi-privati, u jistabbilixxu qafas 
regolatorju u fiskali vantaġġuż għall-industriji kulturali;

11. Iqis neċessarju li l-Fondi Strutturali jallokaw post partikolari għall-iżvilupp ta' l-industriji 
kulturali u kreattivi u jtenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex din tippreżenta studju 
dwar l-impatt tal-finanzjament mill-Fondi Struttutali fil-qasam kulturali,

12. Jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra l-possibilità li twaqqaf programm simili għall-
programm MEDIA adattat għas-settur tal-mużika u l-pubblikazzjoni,

13. Jistieden lill-Istati Membri biex iżidu l-ammont ta' għajnuna għat-traduzzjoni minħabba li 
l-baġits allokati għall-programmi kulturali ewropej ma għandhomx is-saħħa biex iwettqu 
l-objettivi ambizjużi li għandhom;

14. Iqis li s-settur ta' l-industriji kulturali u kreattivi jeħtieġu inkoraġġiment permezz ta' titjib 
tas-sistemi ta' kwalifikazzjoni, ta' apprentistat u ta' taħriġ,

15. Jappella lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet lokali tagħhom sabiex jiżviluppaw servizzi ta' 
konsultazzjoni dwar it-tmexxija ta' l-intrapriżi, pariri finanzjarji, informazzjoni u taħriġ 
għall-intrapriżi ż-żgħar, għall-imprendituri u għall-artisti fis-settur kulturali u kreattiv,

16. Jissuġġerixxi lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jeżaminaw il-possibilità li jinħoloq 
bank għall-industriji kreattivi,

17. Jitlob lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, 
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lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri kif ukoll lill-Unesco u lill-Kunsill ta' l-
Ewropa.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-istudju KEA bl-isem "l-Ekonomija tal-Kultura fl-Ewropa", ikkummissjonat mill-
Kummissjoni u ppubblikat f'Novembru 2006, jiġbed l-attenzjoni dwar dejta importanti għall-
kontribut tal-kultura għat-tkabbir ekonomiku u dwar l-impatt tagħha fuq l-impjieg. 

L-istudju wera wkoll li fl-2003, is-settur kulturali ikkontribwixxa madwar 2,6% tal-GDP ta' l-
UE u kellu tkabbir ogħla minn dak ta' l-ekonomija inġenerali. Barra minn hekk, fl-2004, iktar 
minn 5 miljun persuna, jiġifieri 3.1% tal-popolazzjoni attiva fl-UE, kienet taħdem f'dan is-
settur.  

Minbarra din il-kontribuzzjoni diretta għall-ekonomija, is-settur kulturali u kreattiv għandu 
impatt indirett fuq l-ambjent soċjo-ekonomiku Ewropew, filwaqt li qed jippromwovi l-
innovazzjoni f'setturi oħra ta' l-ekonomija. 

Is-settur kreattiv qed jikkontribwixxi b'mod sinifikanti għall-iżvilupp tat-teknoloġiji ta' l-
informatika u tal-komunikazzjoni, filwaqt li qed jilgħab irwol importanti fil-livell lokali, 
reġjonali u urban, irwol essenzjali sabiex ikun żgurat żvilupp sostenibbli. 

Matul dawn l-aħħar għexieren ta' snin, bil-mod il-mod sirna dejjem iktar konxji mid-
dimensjoni ekonomika tal-kultura u l-irwol tagħha għall-ħolqien ta' l-impjieg kif ukoll għall-
iżvilupp rurali u urban.  L-isfida ta' din l-industrija kulturali li qed tiżviluppa hija li twieġeb 
għall-prodotti u s-servizzi ġodda li qed jidhru fis-swieq globalizzati. 


	684266mt.doc

