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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Illum il-ġurnata, meta l-impjiegi u l-konsegwenzi soċjali tal-kriżi finanzjarja u dawk tal-
miżuri ta' awsterità tagħna huma drammatiċi aktar minn qatt qabel u qed jheddu ċ-ċittadini 
tagħna bil-faqar fit-tul u bl-esklużjoni soċjali, irridu nkunu ċerti li l-proposti leġiżlattivi 
tagħna jiffaċilitaw verament ħajjet iċ-ċittadini tagħna u rridu wkoll nissalvagwardjaw il-fatt li 
jkunu aċċessibbli għalihom kollha, irrispettivament min-nazzjonalità jew minn liema sfond 
soċjali jkunu ġejjin.

Attwalment hemm 24.5 miljun persuna qgħeda fl-Unjoni Ewropea, jiġifieri 10.2% taċ-
ċittadini tagħna li għandhom l-età tal-impjieg, u ż-żgħażagħ tagħna jirdu jegħlbu rata 
allarmanti ta' qgħad ta' aktar minn 22.4% u f'xi każijiet aktar għolja (kważi 50% f'diversi Stati 
Membri)1. Għaldaqstant, irridu nagħmlu l-almu tagħna biex nipprovdu opportunitajiet u
assistenza lil dawk is-setturi li juru potenzjal għal tkabbir. Fis-setturi kulturali u kreattivi 
huwa faċli li wieħed jidentifika kapaċità definita għal tkabbir u żvilupp, billi "bejn l-2000 u l-
2007, l-impjieg f'dawn is-setturi żdied b'medja ta' 3.5% fis-sena, meta mqabbel ma' 1% fl-
ekonomija sħiħa tal-UE-27"2. Fl-2008 dawn is-setturi kienu jirrappreżentaw 4.5% tal-PDG 
totali Ewropew u kienu jimpjegaw madwar 3.8% tal-forza tax-xogħol; barra minn hekk, huma 
għandhom ukoll effett pożittiv u stimulanti fuq setturi oħrajn bħat-turiżmu, l-informatika, l-
edukazzjoni, eċċ..

Il-Programm Ewropa Kreattiva (il-Programm) huwa programm ta' qafas ieħor li jista' jwassal 
għal avvanzi sinifikanti fil-ħajja tal-operaturi tal-industriji kreattivi u kulturali, iżda biss jekk 
ikun istitwit b'mod adegwat u jekk jirrispondi għall-ħtiġijiet u l-isfidi tas-setturi u tal-operaturi 
kollha tagħhom. 

Minkejja dan, is-setturi kulturali u kreattivi huma eteroġeni u diversi daqs l-UE sħiħa. Il-
proposta tal-Kummissjoni Ewropea diġà ssemmi l-fatt li s-setturi kulturali u kreattivi tal-UE 
huma frammentati skont il-konfini nazzjonali u lingwistiċi; madankollu, ma nistgħux 
ninjoraw il-fatt li hemm differenzi ulterjuri fil-possibilitajiet għall-operaturi li jwaqqfu u 
jmantnu l-attivtajiet tagħhom. F'xi Stati Membri li għandhom kapaċità produttiva iżgħar, 
setgħa ta' akkwist u kapaċità ta' sponsorjar aktar limitati, il-qagħda tas-setturi kulturali u 
kreattivi hija ħafna aktar diffiċli; għaldaqstant, ir-rapporteur tagħkom tissuġġerixxi li jitwettqu 
sforzi speċjali fir-rigward ta' dawk il-pajjiżi biex jiġi promoss il-potenzjal tas-setturi kulturali 
u kreattivi li jilħqu lill-konsumaturi.

Fattur ieħor importanti li jrid jitqies huwa l-kompitu diffiċli tal-operaturi, li jagħmlu parti 
minn gruppi żvantaġġjati (bħall-persuni b'diżabilità, persuni li ġejjin minn gruppi ta’ 
minoranza differenti, eċċ.), biex jaċċedu għall-programm u għall-fondi b'mod ġenerali. Ir-
rapporteur tixtieq tenfasizza li d-drittijiet kulturali ta' dawn il-persuni jridu jiġu mħarsa u 
promossi. 

Barra minn hekk irid jingħadd aspett ieħor, dak tal-importanza tal-mikrointrapriżi. Skont id-
data tal-Kummissjoni Ewropea, 99% tal-impriżi kollha tal-UE huma SMEs, u 90% minnhom 

                                               
1 Stqarrija tal-Eurostat, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/52&
2 Stqarrija tal-Kummissjoni Ewropea, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1399
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huma fil-fatt mikrointrapriżi (b'anqas minn 10 impjegati, fil-fatt jimpjegaw medja ta' 5 
persuni). Dawn il-mikrointrapriżi jimpjegaw 53% tal-forza tax-xogħol fl-Ewropa; 
għaldaqstant, huma essenzjali għall-ekonomiji tagħna. Huma għandhom ukoll rwol sinifikanti 
fis-setturi kulturali u kreattivi u, għaldaqstant, huwa ta' importanza fundamentali li jiġi żgurat 
li l-programm ikun ta' benefiċċju għalihom ukoll. 
L-operaturi żgħażagħ lanqas m'għandhom jintnesew; huwa essenzjali li huma jirċievu l-
għajnuna u l-inċentivi kollha possibbli biex iwaqqfu, jħaddmu u jinternazzjonalizzaw l-
impriżi u l-organizzazzjonijiet tagħhom kemm jista' jkun. 

Sabiex tissaħħaħ il-kompetittività tas-setturi kulturali u kreattivi bl-għan li l-istrateġija 
UE 2020 issir realtà, il-Programm għandu jappoġġjahom sabiex huma joperaw 
transnazzjonalment billi jagħtihom il-kompetenzi komunikattivi u imprenditorjali meħtieġa 
f'dan il-kuntest u għandu jippromwovi wkoll id-disponibilità ta' taħriġ maniġerjali, tan-
negozju u dak imprenditorjali mfassal speċifikament għall-professjonisti fis-setturi, sabiex 
isaħħu l-awtonomija finanzjarja tagħhom u tiġi garantita s-sostenibilità tal-attivitajiet 
tagħhom.

Bl-għan li jkun hemm avvanz aktar sinifikanti fis-setturi, jeħtieġ li jiġi żgurat li l-Programm 
ikun konsistenti u komplementari b'mod ġenerali mas-sorsi l-oħra ta' finanzjament tal-UE, 
bħall-FSE, il-Programm tal-UE għall-Bidla Soċjali u l-Innovazzjoni, il-FEŻR, eċċ..

Bħal fil-każ ta' programmi oħra, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni għandhom importanza vitali; 
għaldaqstant, huwa essenzjali li jkun hemm sett ta' indikaturi mfassla sewwa. Sabiex ikun 
hemm stampa aktar ċara tas-sitwazzjoni u tat-tibdil fis-setturi (minħabba l-Programm), ma 
tinħtieġx biss data dwar is-sehem tagħhom tal-impjiegi u mill-PDG, iżda jinħtieġu wkoll ċifri 
dwar it-tibdil fis-setturi fir-rigward tas-sostenibilità tal-attivitajiet tal-operaturi tagħhom u 
dwar l-aċċessibilità tal-Programm għall-operaturi soċjalment żvantaġġjati. Barra minn hekk, 
sa fejn jirrigwarda l-objettiv tat-tisħiħ tal-kapaċità finanzjarja tas-setturi kulturali u kreattivi, 
m'għandhomx jiġu mmoniterjati u evalwati biss il-volumi tas-self mogħti fil-qafas tal-
istrument finanzjarju, iżda wkoll l-għadd ta' benefiċjarji finanzjarji li ġejjin minn pajjiżi ta' 
koeżjoni u li jappartjenu għal gruppi soċjalment żvantaġġjati li jibbenefikaw mill-faċilità 
finanzjarja.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u l-
Edukazzjoni, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-"Aġenda Ewropea għall-kultura (3) L-"Aġenda Ewropea għall-kultura 



PA\900444MT.doc 5/17 PE487.969v01-00

MT

f'dinja ta' globalizzazzjoni", approvata 
mill-Kunsill fir-Riżoluzzjoni tas-
16 ta’ Novembru 2007 tistabbilixxi l-
objettivi għall-attivitajiet tal-ġejjieni tal-
Unjoni Ewropea għas-setturi kulturali u 
kreattivi. Din għandha l-għan li 
tippromwovi d-diversità kulturali u d-
djalogu interkulturali, tippromwovi l-
kultura bħala katalist għall-kreattività fil-
qafas għat-tkabbir u l-impjiegi u 
tippromwovi l-kultura bħala element vitali 
fir-relazzjonijiet internazzjonali tal-Unjoni.

f'dinja ta' globalizzazzjoni", approvata 
mill-Kunsill fir-Riżoluzzjoni tas-
16 ta’ Novembru 2007 tistabbilixxi l-
objettivi għall-attivitajiet tal-ġejjieni tal-
Unjoni Ewropea għas-setturi kulturali u 
kreattivi. Din għandha l-għan li 
tippromwovi d-diversità kulturali u d-
djalogu interkulturali, tipproteġi u 
tippromwovi d-drittijiet kulturali ta' 
persuni li jappertjenu għal minoranzi u 
persuni soċjalment marġinalizzati, 
tippromwovi l-kultura bħala katalist għall-
kreattività fil-qafas għat-tkabbir u l-
impjiegi u tippromwovi l-kultura bħala 
element vitali fir-relazzjonijiet 
internazzjonali tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni u l-
Promozzjoni tad-Diversità tal-
Espressjonijiet Kulturali tal-UNESCO li 
daħlet fis-seħħ fit-18 ta’ Marzu 2007, u li l-
Unjoni hija parti, għandha l-għan li 
ssaħħaħ il-kooperazzjoni internazzjonali, 
inkluż il-ftehimiet internazzjonali ta’ 
koproduzzjoni u kodistribuzzjoni, u s-
solidarjetà sabiex tiffavorixxi l-espressjoni 
kulturali tal-pajjiżi kollha. Il-ftehimiet tad-
WTO jkopru l-prodotti, is-servizzi u l-
proprjetà intellettwali.

(5) Il-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni u l-
Promozzjoni tad-Diversità tal-
Espressjonijiet Kulturali tal-UNESCO li 
daħlet fis-seħħ fit-18 ta’ Marzu 2007, u li l-
Unjoni hija parti minnha, għandha l-għan li 
ssaħħaħ il-kooperazzjoni internazzjonali, 
inkluż il-ftehimiet internazzjonali ta’ 
koproduzzjoni u kodistribuzzjoni, u s-
solidarjetà sabiex tiffavorixxi l-espressjoni 
kulturali tal-pajjiżi u l-individwi kollha.
F'dan ir-rigward, il-Konvenzjoni tgħid li 
għandha tingħata attenzjoni xierqa lil 
gruppi soċjali varji, inklużi persuni li 
jappartjenu għal minoranzi.

Or. en
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Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Is-setturi kulturali u kreattivi Ewropej 
huma frammentati b'mod inerenti f’termini 
nazzjonali u lingwistiċi. Minn naħa waħda, 
il-frammentazzjoni tirriżulta f’xenarju 
kulturali varjat kulturalment u indipendenti 
ħafna, li jagħti vuċi lit-tradizzjonijiet 
kulturali differenti li jifformaw id-diversità 
tal-wirt Ewropew tagħna. Min-naħa l-oħra, 
il-frammentazzjoni twassal għal 
ċirkolazzjoni transnazzjonali limitata u 
subottimali ta’ xogħlijiet u operaturi 
kulturali u kreattivi ġewwa u barra l-
Unjoni Ewropea, għal żbilanċi ġeografiċi u 
- sussegwentement - għal għażla limitata 
għall-konsumatur.

(10) Is-setturi kulturali u kreattivi Ewropej 
huma frammentati b'mod inerenti f’termini 
nazzjonali u lingwistiċi kif ukoll f'termini 
tal-possibilitajiet tagħhom li jintroduċu 
lilhom infushom lill-pubbliku ġenerali. 
Fir-rigward tad-differenzi nazzjonali, il-
fatt li s-sitwazzjoni tas-setturi kulturali u 
kreattivi hija ferm aktar diffiċli f'xi Stati 
Membri li għandhom kapaċità produttiva 
iżgħar u setgħa ta' akkwist u kapaċità ta' 
sponsorjar aktar limitati, ma jistax jiġi 
injorat; għaldaqstant, għandhom jitwettqu 
sforzi speċjali biex jiġi promoss il-
potenzjal tas-setturi kulturali u kreattivi li 
jilħqu lill-konsumaturi. Minn naħa waħda, 
il-frammentazzjoni tirriżulta f’xenarju 
kulturali varjat kulturalment u indipendenti 
ħafna, li jagħti vuċi lit-tradizzjonijiet 
kulturali differenti li jifformaw id-diversità 
tal-wirt Ewropew tagħna. Min-naħa l-oħra, 
il-frammentazzjoni twassal għal 
ċirkolazzjoni transnazzjonali limitata u 
subottimali ta’ xogħlijiet u operaturi 
kulturali u kreattivi ġewwa u barra l-
Unjoni Ewropea, għal żbilanċi ġeografiċi u 
soċjali u - sussegwentement - għal għażla 
limitata għall-konsumatur.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-bidla diġitali qed ikollha impatt 
massiv fuq kif il-prodotti u s-servizzi 
kulturali u kreattivi jsiru, jiġu disseminati, 

(11) Il-bidla diġitali qed ikollha impatt 
massiv fuq kif il-prodotti u s-servizzi 
kulturali u kreattivi jsiru, jiġu disseminati, 
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aċċessati, ikkunsmati u msarrfa. Dawn il-
bidliet joffru opportunitajiet kbar għas-
setturi kulturali u kreattivi Ewropej. 
Spejjeż aktar baxxi għad-distribuzzjoni, 
kanali ġodda ta’ distribuzzjoni u 
opportunitajiet ġodda għal prodotti 
speċjalizzati jistgħu jiffaċilitaw l-aċċess u 
jżidu ċ-ċirkolazzjoni fid-dinja. Sabiex 
jieħdu dawn l-opportunitajiet u jadattaw 
għall-kuntest tal-bidla diġitali u l-
globalizzazzjoni, is-setturi kulturali u 
kreattivi jeħtieġu jiżviluppaw ħiliet ġodda 
u jeħtieġu aċċess akbar għall-finanzi sabiex 
itejbu t-tagħmir, jiżviluppaw metodi ġodda 
ta’ produzzjoni u distribuzzjoni u jadattaw 
il-mudelli tan-negozju tagħhom.

aċċessati, ikkunsmati u msarrfa. Dawn il-
bidliet joffru opportunitajiet kbar għas-
setturi kulturali u kreattivi Ewropej. 
Spejjeż aktar baxxi għad-distribuzzjoni, 
kanali ġodda ta’ distribuzzjoni u 
opportunitajiet ġodda għal prodotti 
speċjalizzati jistgħu jiffaċilitaw l-aċċess u 
jżidu ċ-ċirkolazzjoni fid-dinja. Sabiex 
jieħdu dawn l-opportunitajiet u jadattaw 
għall-kuntest tal-bidla diġitali u l-
globalizzazzjoni, is-setturi kulturali u 
kreattivi jeħtieġu jiżviluppaw ħiliet ġodda 
u jeħtieġu aċċess akbar għall-finanzi sabiex 
itejbu t-tagħmir, jiżviluppaw metodi ġodda 
ta’ produzzjoni u distribuzzjoni u jadattaw 
il-mudelli tan-negozju tagħhom. Huwa 
diffiċli għall-operaturi li ġejjin minn 
sfond soċjalment żvantaġġjat, li 
jissodisfaw dawn ir-rekwiżiti ġodda.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Waħda mill-akbar sfidi tas-setturi 
kulturali u kreattivi, speċjalment operaturi 
żgħar inklużi l-impriżi żgħar u medji 
(SME) u mikrointrapriżi, hija d-diffikultà 
tagħhom biex jaċċessaw il-fondi li jeħtieġu 
biex jiffinanzjaw l-attivitajiet tagħhom, 
jikbru, iżommu l-kompetittività tagħhom 
jew jinternazzjonalizzaw ruħhom. Filwaqt 
li din hija sfida komuni għall-SMEs b’mod 
ġenerali, is-sitwazzjoni hija ferm aktar 
diffiċli fis-setturi kulturali u kreattivi 
minħabba n-natura intanġibbli ta’ ħafna 
mill-assi tagħhom, il-profil tal-prototip tal-
attivitajiet tagħhom, in-nuqqas ta’ 
prontezza tal-operaturi biex jinvestu fis-
setturi kif ukoll in-nuqqas ta’ prontezza tal-
istituzzjonijiet finanzjarji biex jinvestu.

(13) Waħda mill-akbar sfidi tas-setturi 
kulturali u kreattivi, speċjalment operaturi 
żgħar inklużi l-impriżi żgħar u medji 
(SMEs) u mikrointrapriżi, hija d-diffikultà 
tagħhom biex jaċċessaw il-fondi li jeħtieġu 
biex jiffinanzjaw l-attivitajiet tagħhom, 
jibdew jaħdmu, jikbru, iżommu l-
kompetittività tagħhom jew 
jinternazzjonalizzaw ruħhom. Filwaqt li 
din hija sfida komuni għall-
mikrointrapriżi u għall-SMEs b’mod 
ġenerali, is-sitwazzjoni hija ferm aktar 
diffiċli fis-setturi kulturali u kreattivi 
minħabba n-natura intanġibbli ta’ ħafna 
mill-assi tagħhom, il-profil tal-prototip tal-
attivitajiet tagħhom, in-nuqqas ta’ 
prontezza tal-operaturi biex jinvestu fis-
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setturi kif ukoll in-nuqqas ta’ prontezza tal-
istituzzjonijiet finanzjarji biex jinvestu.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Huwa meħtieġ li jiġi żgurat il-valur 
miżjud Ewropew tal-azzjonijiet kollha 
mwettqa fil-qafas tal-Programm, il-
kumplimentarjetà għall-attivitajiet tal-Istati 
Membri u l-konformità mal-
Artikolu 167(4) tat-Trattat u attivitajiet 
oħra tal-Unjoni, b'mod partikolari fil-
qasam tal-edukazzjoni, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, il-politika industrijali u ta' 
koeżjoni, it-turiżmu u r-relazzjonijiet 
esterni.

(20) Huwa meħtieġ li jiġi żgurat il-valur 
miżjud Ewropew tal-azzjonijiet kollha 
mwettqa fil-qafas tal-Programm, il-
kumplimentarjetà għall-attivitajiet tal-Istati 
Membri u l-konformità mal-
Artikolu 167(4) tat-Trattat u attivitajiet 
oħra tal-Unjoni, b'mod partikolari fil-
qasam tal-edukazzjoni, l-impjiegi,, ir-
riċerka u l-innovazzjoni, il-politika 
industrijali u ta' koeżjoni, it-turiżmu u r-
relazzjonijiet esterni.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) B’konformità mal-prinċipji għall-
valutazzjoni marbuta mal-prestazzjoni, il-
proċeduri għall-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programm għandhom 
jinkludu rapporti annwali dettaljati u 
jirreferu għall-miri u l-indikaturi speċifiċi, 
miżurabbli, li jistgħu jintlaħqu, rilevanti u 
marbuta biż-żmien stabbiliti f'dan ir-
Regolament.

(27) B’konformità mal-prinċipji għall-
valutazzjoni marbuta mal-prestazzjoni, il-
proċeduri għall-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programm għandhom 
jinkludu rapporti annwali dettaljati u 
jirreferu għall-miri u l-indikaturi speċifiċi, 
miżurabbli, li jistgħu jintlaħqu, rilevanti u 
marbuta biż-żmien stabbiliti f'dan ir-
Regolament. Għandhom jintbagħtu u jiġu 
ppreżentati rapporti annwali lill-
Parlament Ewropew.
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Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-karattru transnazzjonali tal-attivitajiet 
tiegħu u l-impatt tagħhom li se 
jikkumplimentaw il-programmi nazzjonali, 
internazzjonali u oħrajn tal-Unjoni;

(a) il-karattru transnazzjonali u 
interkulturali tal-attivitajiet tiegħu u l-
impatt tagħhom li se jikkumplimentaw il-
programmi nazzjonali, internazzjonali u 
oħrajn tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-iżgurar ta’ kundizzjonijiet indaqs fis-
setturi kulturali u kreattivi Ewropej billi 
jkunu kkunsidrati l-pajjiżi b’kapaċità tal-
produzzjoni baxxa u/jew pajjiżi jew reġjuni 
b’żona ġeografika u lingwistika ristretta.

(d) l-iżgurar ta’ kundizzjonijiet indaqs fis-
setturi kulturali u kreattivi Ewropej billi 
jkunu kkunsidrati l-pajjiżi b’kapaċità tal-
produzzjoni baxxa u/jew pajjiżi jew reġjuni 
b’żona ġeografika u lingwistika ristretta, 
kif ukoll l-operaturi li ġejjin minn gruppi 
żvantaġġjati.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jappoġġa l-kapaċità tas-setturi 
kulturali u kreattivi Ewropej sabiex 

(a) li jappoġġa l-kapaċità tas-setturi 
kulturali u kreattivi Ewropej sabiex 
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joperaw b'mod transnazzjonali; joperaw b'mod transnazzjonali billi, fost l-
oħrajn, l-operaturi jingħataw il-
kompetenzi komunikattivi u 
imprenditorjali meħtieġa f'dan il-kuntest;

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jsaħħaħ il-kapaċità finanzjarja tas-
setturi kulturali u kreattivi, u b'mod 
partikolari l-impriżi żgħar u medji u l-
organizzazzjonijiet;

(c) li jsaħħaħ l-awtonomija finanzjarja tas-
setturi kulturali u kreattivi, u b'mod 
partikolari l-impriżi mikro, żgħar u medji u 
l-organizzazzjonijiet u l-operaturi 
soċjalment żvantaġġjati, billi jippromwovi 
d-disponibilità ta' programmi ta' taħriġ 
maniġerjali, tan-negozju u imprenditorajli 
mfassla speċifikament għall-professjonisti 
fis-settur kulturali u kreattiv;

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
Faċilità mmirata lejn is-setturi kulturali u 
kreattivi u li titħaddem fil-kuntest ta' 
strument ta' dejn tal-Unjoni għall-impriżi u 
medji. Din il-faċilità għandu jkollha l-
prijoritajiet li ġejjin:

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
Faċilità mmirata lejn is-setturi kulturali u 
kreattivi u li titħaddem fil-kuntest ta' 
strument ta' dejn tal-Unjoni għall-impriżi 
mikro, żgħar u medji. Din il-faċilità 
għandu jkollha l-prijoritajiet li ġejjin:

Or. en
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Emenda 13
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

(a) l-iffaċilitar tal-aċċess għall-finanzi 
għall-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju u 
organizzazzjonijiet fis-setturi kulturali u 
kreattivi Ewropej;

(a) l-iffaċilitar tal-aċċess għall-finanzi 
għall-intrapriżi ta' daqs mikro, żgħir u 
medju u organizzazzjonijiet fis-setturi 
kulturali u kreattivi Ewropej, filwaqt li 
tingħata attenzjoni speċjali għall-
operaturi żgħażagħ u dawk li ġejjin minn 
gruppi soċjali żvantaġġjati;

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex trawwem l-iżvilupp tal-politika, l-
innovazzjoni, il-bini tal-udjenza u mudelli 
tan-negozju fis-setturi kulturali u kreattivi, 
il-Kummissjoni għandha timplimenta l-
miżuri ta' appoġġ għall-kooperazzjoni tal-
politika transnazzjonali kif ġej:

Sabiex trawwem l-iżvilupp tal-politika, l-
innovazzjoni, il-bini tal-udjenza u mudelli 
tan-negozju ġodda fis-setturi kulturali u
kreattivi, il-Kummissjoni għandha 
timplimenta l-miżuri ta' appoġġ għall-
kooperazzjoni tal-politika transnazzjonali li 
ġejjin:

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iskambju transnazzjonali ta’ 
esperjenzi u kompetenzi dwar mudelli 
ġodda tan-negozju, attivitajiet ta’ tagħlim 
bejn il-pari u netwerking fost l-operaturi 

(a) l-iskambju transnazzjonali ta’ 
esperjenzi u kompetenzi dwar mudelli 
ġodda tan-negozju, programmi ta' taħriġ, 
attivitajiet ta’ tagħlim bejn il-pari u 
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kulturali u l-persuni li jfasslu l-politika 
relatati mal-iżvilupp tas-setturi kulturali u 
kreattivi;

netwerking fost l-operaturi kulturali u l-
persuni li jfasslu l-politika relatati mal-
iżvilupp tas-setturi kulturali u kreattivi;

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt f – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jippromwovu l-Programm Ewropa 
Kreattiva fil-livell nazzjonali;

– jippromwovu l-Programm Ewropa 
Kreattiva fil-livell nazzjonali u f’dak 
reġjonali;

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-appoġġ għaċ-ċirkolazzjoni tal-
letteratura Ewropea;

(b) l-appoġġ għaċ-ċirkolazzjoni tal-
letteratura Ewropea u ta' diversi opri tal-
arti;

Or. en

Emenda 18
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) miżuri ta’ kooperazzjoni li jġibu 
flimkien operaturi minn pajjiżi differenti 
biex iwettqu attivitajiet settorjali jew 
transettorjali;

(a) miżuri ta’ kooperazzjoni li jġibu 
flimkien operaturi minn pajjiżi differenti 
biex iwettqu attivitajiet settorjali jew 
transettorjali, filwaqt li tingħata attenzjoni 
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speċjali għall-operaturi soċjalment 
żvantaġġjati;

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-appoġġ tal-operaturi awdjoviżivi biex 
jiżviluppaw xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej 
b’potenzjal imtejjeb għaċ-ċirkolazzjoni 
transkonfinali;

(b) l-appoġġ tal-operaturi awdjoviżivi biex 
jiżviluppaw xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej 
b’potenzjal imtejjeb għaċ-ċirkolazzjoni 
transkonfinali, filwaqt li tingħata 
attenzjoni speċjali għall-operaturi 
soċjalment żvantaġġjati;

Or. en

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-appoġġ għal attivitajiet li għandhom l-
għan li jżidu l-għarfien u l-interess tal-
udjenzi;

(i) l-appoġġ għal attivitajiet li għandhom l-
għan li jżidu l-għarfien u l-interess tal-
udjenzi fir-rigward tan-natura diversa u 
kumplessa tas-soċjetajiet;

Or. en

Emenda 21
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-politiki rilevanti tal-UE, b'mod (a) il-politiki rilevanti tal-UE, b'mod 
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partikolari dawk fl-oqsma tal-edukazzjoni, 
l-impjiegi, is-saħħa, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriża, it-turiżmu, il-
ġustizzja u l-iżvilupp;

partikolari dawk fl-oqsma tal-kultura, l-
edukazzjoni, l-impjiegi, is-saħħa, ir-riċerka 
u l-innovazzjoni, l-industrija, l-impriża, il-
kummerċ, it-turiżmu, il-ġustizzja u l-
iżvilupp;

Or. en

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) sorsi oħra rilevanti ta' finanzjament tal-
UE fil-qasam tal-politiki tal-kultura u l-
midja, b'mod partikolari l-Fond Soċjali 
Ewropew, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali, il-Programmi ta' Riċerka u 
Innovazzjoni, kif ukoll l-istrumenti 
finanzjarji marbuta mal-ġustizzja u ċ-
ċittadinanza, il-programmi ta' 
kooperazzjoni esterna u l-istrumenti ta' 
qabel l-adeżjoni. B'mod partikolari, se jkun 
importanti li jiġu żgurati s-sinerġiji fil-
livell ta' implimentazzjoni bejn il-
Programm u l-istrateġiji nazzjonali u 
reġjonali għall-ispeċjalizzazzjoni 
intelliġenti.

(b) sorsi oħra rilevanti ta' finanzjament tal-
UE fil-qasam tal-politiki tal-kultura u l-
midja, b'mod partikolari l-Fond Soċjali 
Ewropew, il-Programm tal-Unjoni 
Ewropea għall-Bidla Soċjali u l-
Innovazzjoni (b'mod partikulari l-
Istrument ta' Mikrofinanzjament 
"Progress"), il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Programmi ta' 
Riċerka u Innovazzjoni, kif ukoll l-
istrumenti finanzjarji marbuta mal-
ġustizzja u ċ-ċittadinanza, il-programmi ta' 
kooperazzjoni esterna u l-istrumenti ta' 
qabel l-adeżjoni. B'mod partikolari, se jkun 
importanti li jiġu żgurati s-sinerġiji fil-
livell ta' implimentazzjoni bejn il-
Programm u l-istrateġiji nazzjonali u 
reġjonali għall-ispeċjalizzazzjoni 
intelliġenti.

Or. en

Emenda 23
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– tibdiliet fis-setturi f'termini tas-
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sostenibilità tal-attivitajiet ta' operaturi 
differenti;

Or. en

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– tibdiliet fis-setturi f'termini tal-aċċess 
tal-operaturi soċjalment żvantaġġjati 
għall-Programm;

Or. en

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 3 – inċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-għadd ta' benefiċjarji finali li ġejjin 
minn Stati Membri li għandhom kapaċità 
produttiva baxxa/żgħira? u setgħa ta' 
akkwist u kapaċità ta' sponsorjar limitati, 
eċċ.;

Or. en

Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 3 – inċiż 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-għadd ta' benefiċjarji finali li 
jappartjenu għal gruppi soċjalment 
żvantaġġjati li jibbenefikaw mill-faċilità 
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finanzjarja.

Or. en

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Minbarra l-monitoraġġ regolari l-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi rapport 
ta' evalwazzjoni esterna mhux aktar tard 
minn tmiem l-2007 sabiex tivvaluta l-
effikaċja fil-kisba tal-objettivi u l-
effiċjenza tal-Programm u l-valur miżjud 
Ewropew tiegħu bil-ħsieb ta' deċiżjoni 
dwar it-tiġdid, il-modifika jew is-
sospensjoni tal-Programm. L-evalwazzjoni 
għandha tindirizza l-kamp ta' applikazzjoni 
għas-simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna tal-Programm, l-issoktar tar-
rilevanza tal-objettivi kollha, kif ukoll il-
kontribuzzjoni tal-miżuri għall-prijoritajiet 
tal-Unjoni ta' tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv. Għandha tqis ir-
riżultati tal-evalwazzjoni fuq l-impatt fit-
tul tad-Deċiżjoni Nru 1855/2006/KE, id-
Deċiżjoni Nru 1718/2006/KE u d-
Deċiżjoni Nru 1041/2009/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.

(a) Minbarra l-monitoraġġ regolari l-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi rapport 
ta' evalwazzjoni esterna mhux aktar tard 
minn tmiem l-2007 sabiex tivvaluta l-
effikaċja fil-kisba tal-objettivi u l-
effiċjenza tal-Programm u l-valur miżjud 
Ewropew tiegħu bil-ħsieb ta' deċiżjoni 
dwar it-tiġdid, il-modifika jew is-
sospensjoni tal-Programm. L-evalwazzjoni 
għandha tindirizza l-kamp ta' applikazzjoni 
għas-simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna tal-Programm, l-issoktar tar-
rilevanza tal-objettivi kollha, kif ukoll il-
kontribuzzjoni tal-miżuri għall-prijoritajiet 
tal-Unjoni ta' tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv. Għandha tqis ir-
riżultati tal-evalwazzjoni fuq l-impatt fit-
tul tad-Deċiżjoni Nru 1855/2006/KE, id-
Deċiżjoni Nru 1718/2006/KE u d-
Deċiżjoni Nru 1041/2009/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Ir-rapport ta' 
evalwazzjoni estern għandu jingħata u jiġi 
ppreżentat lill-Parlament Ewropew.

Or. en

Emenda 28

Proposta għal regolament
Anness I − paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
faċilità mmirata lejn is-setturi kulturali u 
kreattivi u li titħaddem fil-kuntest ta' 
strument ta' dejn tal-Unjoni għall-impriżi u 
medji. L-appoġġ finanzjarju previst għandu 
jkun immirat għall-impriżi u l-
organizzazzjonijiet żgħar u medji li 
joperaw fis-setturi kulturali u kreattivi.

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
faċilità mmirata lejn is-setturi kulturali u 
kreattivi u li titħaddem fil-kuntest ta' 
strument ta' dejn tal-Unjoni għall-impriżi 
mikro, żgħar u medji. L-appoġġ finanzjarju 
previst għandu jkun immirat għall-impriżi 
u l-organizzazzjonijiet mikro, żgħar u 
medji li joperaw fis-setturi kulturali u 
kreattivi.

Or. en


