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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien 
tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jappoġġja d-determinazzjoni tal-Kummissjoni li ssaħħaħ u tiffaċilita l-iżvilupp tal-
infrastruttura tal-ICT biex jingħeleb id-disktakk diġitali; ifakkar li l-iżvilupp tal-
infrastruttura tal-ICT għandu impatt pożittiv fuq il-koeżjoni soċjali, it-tkabbir ekonomiku 
u l-kompetittività tal-Unjoni Ewropea u fuq il-komunikazzjoni, il-kreattività u l-aċċess 
taċ-ċittadini għall-edukazzjoni u l-informazzjoni; jilqa’ l-inizjattivi fi ħdan il-qafas tal-
programmi għall-iżvilupp reġjonali u rurali, kif ukoll l-inizjattivi tal-BEI għat-titjib tal-
integrazzjoni taż-żoni rurali fl-infrastrutturi tal-ICT;

2. Jappoġġja l-possibilità ta’ kollaborazzjoni ma’ faċilitajiet tar-riċerka; jilqa’ l-pjanijiet tal-
Kummissjoni li tippromwovi l-investimenti pubbliċi u privati f’netwerks tat-
telekomunikazzjonijiet trans-Ewropej fil-qafas tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF), 
u jenfasizza l-importanza tal-istrateġija fit-tul tal-infrastruttura tas-servizzi diġitali trans-
Ewropea għat-tkabbir ekonomiku u l-kompetittività fl-UE;

3. Jenfasizza li l-mikropagamenti qed isiru kulma jmur aktar importanti f’dak li hu ħlas għal 
kontenut ta’ midja u għal kontenut kulturali onlajn, imma li għad hemm lok għal aktar 
titjib tal-faċilità li biha jsir użu tagħhom, u jara dan bħala għodda utli biex jiġi żgurat li 
dawk li jikkreaw qed jiġu remunerati peress li jagħmlu l-kontenut legali aċċessibbli għall-
pubbliku b’mod li jkun jiflaħ għalih il-but ta’ kulħadd; iqis, għalhekk, li l-mikropagamenti 
huma mezz effikaċi biex jiġi miġġieled il-kontenut illegali; jenfasizza, madanakollu, li 
problemi assoċjati ma’ sistemi ta’ ħlas onlajn, bħalma huma n-nuqqas ta’ interoperabilità 
u l-ispejjeż għolja tal-mikropagamenti għall-konsumaturi, jeħtieġ li jiġu indirizzati bil-
għan li jiġu żviluppati soluzzjonijiet sempliċi, innovattivi u kost-effettivi ta’ benefiċċju 
għall-konsumaturi u għall-pjattaformi diġitali;

4. Jenfasizza li l-espansjoni tal-provvista legali onlajn ta’ kontenut kulturali bi prezzijiet li 
jistgħu jintlaħqu minn kulħadd, se jirnexxilha, fuq tul ta’ żmien, toħnoq il-pjattaformi 
illegali ta' fuq l-internet;

5. Jilqa’ l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tindirizza l-ostakoli għat-twettiq tas-suq uniku 
diġitali, l-aktar importanti l-ostakoli li jżommu lura l-iżvilupp ta’ servizzi traskonfinali 
legali onlajn; jenfasizza, barra minn hekk, il-bżonn li tittejjeb il-kunfidenza tal-
konsumatur fir-rigward tal-aċċess għas-servizzi transkonfinali legali;

6. Jenfasizza li s-Suq Uniku Diġitali se jippermetti liċ-ċittadini jkollhom aċċess, fl-UE 
kollha, għas-suriet kollha ta’ kontenuti u servizzi diġitali (mużikali, awdjoviżivi, logħb 
tal-kompjuters);

7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tħaffef ix-xogħol preparatorju tagħha dwar proposta leġiżlattiva 
fir-rigward tal-‘immaniġġjar kollettiv tad-drittijiet', bil-għan li jiġu żgurati obbligu tal-
għoti ta’ rendikont, trasparenza u governanza aħjar tas-soċjetajiet tal-immaniġġjar 
kollettiv tad-drittijiet, jiġu stabbiliti mekkaniżmi effiċjenti ta’ riżoluzzjoni tat-tilwim, u 
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ċċarati u ssimplifikati sistemi ta’ liċenzjar fis-settur tal-mużika;

8. Jenfasizza li t-teknoloġiji tal-internet, ġodda u li qed jespandu, kif ukoll is-servizzi onlajn  
żiedu d-domanda għal kontenut diġitali awdjoviżi u għal tipi oħra ta’ kontenut diġitali 
kulturali u kreattiv u jipprovdu modi ġodda u innovattivi biex dak li hemm offrut jiġi 
personalizzat u arrikkit, b’mod partikolari fost iż-żgħażagħ;  jinnota, madankollu, li 
bħalissa ma hemmx provvista legali biżżejjed biex tissodisfa d-domanda, u din iċ-
ċirkostanza tħajjar lill-utenti jfittxu kontenut illegali; jemmen li jeħtieġ li jiġu eżaminati 
mudelli innovattivi ta’ kummerċ u strutturi differenti tal-għoti ta' linċenzji bil-għan li 
tiżdied id-disponibilità; jitlob li jsir sfruttament aħjar tat-teknoloġiji diġitali, li għandhom 
iservu ta’ impetu kemm għad-divrenzjar u kemm għall-immultiplikar ta’ offerti leġittimi, 
u b’hekk jiġu sostnuti l-fiduċja tal-konsumatur u t-tkabbir filwaqt li jiġi żgurat li l-artisti 
jiġu rrimunerati b’mod ġust u proporzjonat;

9. Jenfasizza l-bżonn li x-xogħlijiet kulturali mibjugħa onlajn u offline jiġu suġġetti għall-
istess rata ta’ VAT; jikkunsidra, f’dan il-kuntest, li l-applikazzjoni ta’ rati ta’ VAT 
imnaqqsa għal kontenut kulturali online tkun tagħti spinta lill-attrazzjoni tal-pjattaformi 
diġitali;

10. Jikkunsidra li huwa meħtieġ li jingħata appoġġ lid-diġitalizzazzjoni ta’ xogħlijiet 
edukattivi u kulturali f’għadd kemm jista’ jkun kbir ta’ lingwi uffiċjali tal-UE, sabiex jiġi 
pprovdut kontenut prezzjuż u utli għall-pubbliku;

11. Jilqa’ l-proposti biex id-disponibilità tiżdied u biex is-servizzi ta’ kontenut legali onlajn 
jiġu żviluppati, imma jenfasizza l-ħtieġa li d-dritt tal-awtur tal-UE jiġi modernizzat u 
armonizzat fil-livell tal-Unjoni; jenfasizza, għalhekk, il-ħtieġa li jkun hemm liġi tad-dritt 
tal-awtur li tkun tipprovdi l-inċentivi xierqa, tiżgura bilanċ u tkun dejjem aġġornata skont 
it-teknoloġija moderna; iqis li l-inkoraġġiment, il-promozzjoni u s-sostenibbiltà tal-
liċenzjament multiterritorjali fis-suq uniku diġitali għandhom, fuq kollox, jiġu ffaċilitati 
minn inizzjattivi mmexxija mis-suq b’rispons għad-domanda tal-konsumatur; jistieden 
lill-Kummissjoni, għaldaqstant, timplimenta l-inizjattivi tal-istrateġija tad-dritt ta' 
proprjetà intellettwali mingħajr dewmien;

12. Jisħaq fuq l-importanza li jiġu stabbiliti prinċipji ċari biex jirregolaw ir-relazzjonijiet mas-
swieq diġitali ta’ pajjiżi terzi, l-aktar fir-rigward ta’ proġetti fil-livell tal-Unjoni bħalma hi 
d-diġitalizzazzjoni tal-wirt kulturali dinji;

13. Jilqa’ t-tħabbir mill-Kummissjoni ta’ skema ġdida ta’ avviż u azzjoni, u jfakkar f’dan il-
kuntest li skont id-direttiva tal-kummerċ elettroniku l-fornituri ta’ servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni għandhom id-dover li jaġixxu taħt ċerti ċirkustanzi bil-għan li jipprevjenu 
jew iwaqqfu attivitajiet illegali milli jokkorru onlajn;

14. Jenfasizza li s-setgħa li wieħed jimblokka websajts, li ħija għodda tal-aħħar għażla biex 
jiġu ttrattati l-attivitajiet illegali onlajn imma li l-effikaċja tagħha fit-tibdil tal-imġiba tal-
konsumatur hija dubjuża, tista’ wkoll tikser il-libertà tal-espressjoni u għalhekk ma tistax 
taġixxi bħala panaċea; jistieden lill-Kummissjoni tfassal proposti għall-koordinazzjoni 
mtejba tal-inizjattivi u l-organizzazzjonijiet, fejn l-għan ikun li l-kontenut illegali jiġi 
eliminat f’ras il-għajn; jenfasizza li l-miżuri kollha li jirrestrinġu l-aċċess għal siti tal-
internet li jkun fihom jew li jiddistribwixxu kontenut illegali għandhom jiġu definiti fi 
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proċess trasparenti u jridu joffru dispożizzjonijiet ġuridiċi suffiċjenti, bħalma hu l-proċess 
dovut tal-liġi, sabiex jiġi żgurat li r-restrizzjonijiet ikunu proporzjonali u li jkunu limitati 
għal dak li jkun meħtieġ u li l-utent jiġi mgħarraf bir-raġuni għar-restrizzjoni; jenfasizza li 
tali dispożizzjonijiet ta’ sigurtà għandhom jinkludu wkoll il-possibilità ta’ appell ġuridiku;
jagħraf, sadattant, il-ħtieġa li jinstabu modi ġodda, faċilment aċċessibbli u legali ta’ kif 
wieħed iniżżel kontenut diġitali filwaqt li tiġi rispettata d-diversità kulturali;

15. Ifakkar li l-Istati Membri wkoll għandhom irwol xi jwettqu billi jiżguraw l-
implimentazzjoni rapida u nonburokratika tar-regoli tal-UE bil-għan li d-drittijiet tal-
konsumatur isiru realtà;

16. Jinnota l-proposti tal-Kummissjoni għal miżuri kooperattivi mas-servizzi tal-pagamenti 
biex jiġi miġġieled il-kontenut mhux awtorizzat jew illegali; jenfasizza li kwalunkwe 
kooperazzjoni ma’ partijiet privati għandha tkun imsejsa b’mod sod f’qafas ġuridiku 
kkaratterizzat mir-rispett għall-privatezza tad-dejta, il-ħarsien tal-konsumatur, id-dritt ta’ 
riparazzjoni u aċċess għall-ġustizzja għall-partijiet kollha; jenfasizza li l-ewwel pass irid 
ikun l-implimentazzjoni effikaċja ta’ miżuri ta’ ‘azzjoni ta’ avviż’ li jkunu jiżguraw ir-
rispett għad-dritt fundamentali għal proċess kriminali ġust quddiem tribuna indipendenti u 
imparzjali stabbilit mil-liġi, b’mod mhux ekwivoku u għal kulħadd;

17. Jenfasizza li l-operaturi kollha, inklużi l-fornituri ta’ pagamenti u min jirreklama, 
għandhom irwol xi jwettqu fil-ġlieda kontra l-kontenut mhux awtorizzat u illegali;

18. Jistieden lill-Kummissjoni, fir-rieżami tagħha tal-leġiżlazzjoni dwar il-VAT, tindirizza l-
anomalija tal-possibilità li jiġu applikati rati tal-VAT imnaqqsa fuq il-kotba stampati u 
kontenut kulturali ieħor imma mhux fuq beni identiċi disponibbli f’format elettroniku;

19. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġjaw proġetti għal-litteriżmu u l-
familjarizzazzjoni fir-rigward tat-teknoloġiji diġitali, li għandhom jiġu mmirati lejn l-
adulti li għandhom li huma responsabbli għall-edukazzjoni u t-taħriġ u għall-ġejjieni tal-
ġenerazzjonijiet il-ġodda, ħalli jsiru konxji tal-opportunitajiet u r-riskji li t-teknoloġiji tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT) jirrappreżentaw għat-trabi u t-tfal filwaqt li 
jgħinu wkoll biex jitnaqqas id-distakk diġitali li hemm bejn il-ġenerazzjonijiet;
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