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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u l-
Edukazzjoni, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Jenfasizza li l-iżvilupp tal-kummerċ fil-prodotti u s-servizzi tal-industrija kulturali u 
kreattiva jikkostitwixxi mutur importanti għat-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi 
fl-Ewropa u fid-dinja; josserva li, skont stimi, il-kummerċ dinji fil-prodotti u s-servizzi 
tal-industrija kulturali u kreattiva kważi rdoppja f'dawn l-aħħar għaxar snin;

2. Jisħaq fuq il-fatt li l-leġiżlazzjoni ma tistax tisforza l-kreattività u l-innovazzjoni, u li l-
aħjar mod biex jitħeġġu hu biex tingħata l-libertà massima lill-imprendituri u l-kreaturi 
biex iwettqu l-attività tagħhom u jeżerċitaw it-talent tagħhom;

3. Jemmen bis-saħħa li aktar ftuħ kummerjċali fis-settur tal-industrija kulturali u kreattiva 
jkun ta' benefiċċju kbir għall-ekonomija dinjija; jinnota li waqt li l-kummerċ dinji fil-
prodotti u s-servizzi tal-industrija kulturali u kreattiva għadu ddominat mill-pajjiżi 
żviluppati, is-sehem tas-suq tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw ilu jiżdied b'mod kostanti għal 
dawn l-aħħar għaxar snin, rifless, b'mod partikulari, tal-qawmien taċ-Ċina;

4. Ifakkar li l-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intelletwali hi kwistjoni ċentrali biex jiġu 
ggarantiti l-industriji kulturali u kreattivi Ewropej u jinżammu l-inċentivi għall-kumpaniji, 
l-artisti u l-kreaturi biex jinnovaw;

5. Jappoġġa l-iżvilupp ta' koperazzjoni reċiprokament benefika u volontarja bejn l-Istati 
Membri tal-UE fil-qasam tal-industriji kulturali u kreattivi, waqt li jinnota li, meta 
koperazzjoni ta' dan it-tip tkun volontarja, ma tirriżulta fl-ebda piż regolatorju żejjed u 
spejjeż finanzjarji mhux mixtieqa; 

6. Jinnota li l-kummerċ elettroniku u l-internet qed jiżviluppaw b'rata tant mgħaġġla, bil-
"ġenerazzjonijiet" tat-teknoloġija li qed jiqsaru ġeometrikament, li għaldaqstant jemmen li 
t-tentattivi biex jiġu regolati se jkun dejjem talanqas ġenerazzjoni tard, u għalhekk fil-
biċċa l-kbira bla sens u dannużi għall-industriji kulturali u kreattivi tal-Istati Membri tal-
UE.


