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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-importanza tas-setturi tal-kultura u tal-kreattività 
Is-setturi tal-kultura u tal-kreattività jagħtu kontribut importanti għall-impjiegi u t-tkabbir 
ekonomiku, u fl-2008 kienu jirrappreżentaw 4.5% tal-PDG totali tal-Ewropa u kienu jiġbru 
fihom 3.8% tal-popolazzjoni li taħdem. Is-setturi tal-kultura u l-kreattività jikkontribwixxu 
wkoll għall-iżvilupp ta’ setturi oħrajn tal-ekonomija, bħalma huma t-turiżmu u t-teknoloġiji 
tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICTs). Is-setturi tal-kultura u l-kreattività jagħtu 
spinta lill-innovazzjoni u l-intraprenditorija bħala parti minn tkabbir intelliġenti u sostenibbli 
u b’hekk jikkontribwixxu favur l-integrazzjoni soċjali. 

Problemi u sfidi komuni

Is-setturi tal-kultura u tal-kreattività qed jaffaċċaw sfidi u diffikultajiet komuni, fosthom suq 
frammentat, globalizzazzjoni u l-bidla diġitali, nuqqas ta’ data u n-nuqqas ta’ investiment 
mis-settur privat. B’mod partikolari, l-SMEs u l-organizzazzjonijiet fis-settur tal-kultura u 
f'dak tal-kreattività qed jaffaċċaw diffikultajiet fl-aċċess għall-finanzi. Dawn id-diffikulatajiet 
huma prinċipalment dovuti għall-kawżi li ġejjin:

 in-natura intanġibbli ta’ ħafna mill-assi tagħhom, bħal pereżempju d-dritt tal-awtur;
 il-fatt li, b’differenza minn proġetti industrijali oħra, ix-xogħol kulturali ġeneralment 

ma jiġix prodott bil-massa, u ta’ sikwit ikun prototip uniku, mentri hemm bżonn ta’ 
investiment fit-tul sabiex tiġi żgurata l-profittabilità;

 l-intraprendituri fis-settur tal-kultura u tal-kreattività ħafna drabi ma jkollhomx il-
ħiliet ta' kummerċjalizzazzjoni meħtieġa biex jippromwovu l-proġetti mal-
istituzzjonijiet finanzjarji;

 l-istituzzjonijiet finanzjarji m’għandhomx għarfien suffiċjenti ta’ dawn is-setturi u 
mhux lesti jinvestu fl-iżvilupp meħtieġ biex jivvalutaw ir-riskji relatati magħhom; 

 ta’ sikwit ma jkunx hemm biżżejjed data affidabbli, u dan jillimita l-possibilitajiet li l-
SMEs f’dan is-settur jiksbu kreditu. 

Deskrizzjoni tal-programm Ewropa Kreattiva

Il-programm Ewropa Kreattiva jgħaqqad u jkompli l-Programmi Kultura, MEDIA u MEDIA 
Mundus  Il-baġit ġenerali għall-azzjonijiet (2014-2020) jammonta għal EUR 1 801 biljun, li 
jfisser żieda ta’ 37% apparagun tal-livell tan-nefqa attwali. Il-Programm Ewropa Kreattiva 
jikkonsisti fi tliet taqsimiet: it-Taqsima Transsettorjali indirizzati għas-setturi tal-kultura u l-
kreattività kollha (15% tal-baġit tal-programm); it-Taqsima Kulturali indirizzati għas-setturi 
tal-kultura u l-kreattività (30% tal-baġit tal-programm); u t-Taqsima MEDIA, indirizzata 
għas-settur awdjoviżiv (55% tal-baġit tal-programm). 

It-Taqsima Transsettorjali tipprovdi s-setturi tal-kultura u l-kreattività b’mekkaniżmu li 
jiffaċilita l-aċċess għall-finanzi għall-SMEs u l-organizzazzjonijiet fis-settur tal-kultura u tal-
kreattvità u jtejjeb il-kapaċità tal-istituzzjonijiet finanzjarji fil-valutazzjoni tal-proġetti 
kulturali u kreattivi.  Il-mekkaniżmu se jikkomplementa l-mekkaniżmi l-oħra tal-UE taħt il-
Fondi Strutturali u l-Programm għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni. 



PE483.700v01-00 4/18 PA\893691MT.doc

MT

Kemm il-prijoritajiet kif ukoll il-miżuri ta' appoġġ għall-Programmi Kultura u MEDIA 
għandhom l-għan li jsaħħu l-kapaċitajiet tas-setturi tal-kultura u l-kreattività sabiex: iħeġġu l-
użu tat-teknoloġija diġitali sabiex jiġi żgurat l-adattament għall-iżviluppi fis-suq; l-adattament 
għat-teknoloġoġiji diġitali; mudelli ta’ negozju u distribuzzjoni ġodda; u jappoġġaw id-
distribuzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni transnazzjonali fuq pjattaformi onlajn. 

Sabiex timplimenta l-programm, il-Kummissjoni se tadotta programmi ta’ ħidma annwali 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, skont il-proċedura konsultattiva. Il-maġġoranza tal-
għotjiet li jsiru permezz tal-programm Ewropea Kreattiva se jkunu ġestiti mill-Aġenzija 
Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura permezz ta’ sejħiet għal proposti. L-
għajnuna finanzjarja pprovduta ma tistax tkun iktar minn 50% tal-ispejjeż finali tal-
operazzjonijiet appoġġati (sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fil-programm annwali). Il-
Kummissjoni se tiġġestixxi direttament ċerti aspetti tal-programm, bħalma huma: l-għoti tal-
premijiet, il-kooperazzjoni mal-istituzzjonijiet internazzjonali, il-fondi għall-koproduzzjoni 
awdjoviżiva internazzjonali, u l-finanzjament tal-programmi “Kapitali Ewropej tal-Kultura” u 
“Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew”. 

Il-Kummissjoni se twettaq monitoraġġ regolari tal-Programm Ewropa Kreattiva abbażi tal-
indikaturi ta’ prestazzjoni stipulati fl-Artikolu 14, li jinkludu: is-sehem tas-setturi tal-impjieg 
u s-sehem tal-PDG; il-grad ta’ internazzjonalizzazzjoni tal-operaturi kulturali u n-numru ta’ 
sħubijiet transnazzjonali; in-numru ta’ ammissjonijiet għal films Ewropej fl-Ewropa u mad-
dinja; il-persentaġġ ta’ xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej fiċ-ċinema, it-TV u l-pjattaformi 
diġitali; il-volum ta’ self mogħti fil-qafas tal-faċilità finanzjarja.

Il-Pożizzjoni tar-Rapporteur

Fl-emendi proposti, ir-Rapporteur għall-Kumitat ITRE hija favur l-introduzzjoni ta’ objettivi 
speċifiċi ġodda għall-programm li jsaħħu t-taqsimiet relatati mal-adattament tas-setturi tal-
kultura u l-kreattività għall-globalizzazzjoni u l-bidla diġitali. Il-bidliet huma mmirati, b’mod 
partikolari, lejn l-aċċessibilità onlajn ta’ materjal kulturali, billi jitjieb il-mod li dan jiġi ġestit 
u miżmum diġitalment u jiġu promossi s-sħubijiet bejn l-istituzzjonijiet kulturali u s-settur 
privat, sabiex jinħolqu modi ġodda ta’ finanzjament tad-diġitalizzazzjoni ta’ materjal kulturali 
u sabiex jiġi nkoraġġut l-użu innovattiv tal-istess materjal. Ir-Rapporteur hija favur ukoll li l-
aċċess aħjar għall-prodotti tas-setturi tal-kultura u l-kreattività għall-persuni b’diżabilità ikun 
wieħed mill-objettivi speċifiċi tal-programm. 
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u l-
Edukazzjoni, bħala l-kumitat responsabbli, jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Billi l-persuni b’diżabilità għad 
għandhom aċċess limitat għall-prodotti 
kulturali u kreattivi, u l-objettivi speċifiċi 
tal-Programm Ewropa Kreattiva 
għandhom jinkludu l-objettiv li jiġi 
ffaċilitat l-aċċess għal prodotti kulturali u 
kreattivi għall-persuni b’diżabilità.

Or. ro

Ġustifikazzjoni
Sabiex tiġi protetta u promossa d-diversità lingwistika u kulturali Ewropea, u sabiex tiġi 
kkonsolidata l-kompetittività tas-setturi tal-kultura u l-kreattività, jeħtieġ li fost l-objettivi 
speċifiċi tal-programm speċifiku jiġi inkluż l-objettiv ta' appoġġ tat-tkabbir sostenibbli u 
inklużiv billi jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-prodotti kulturali u kreattivi għall-persuni 
b’diżabilità.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Minn dawn l-eżerċizzji ta’ monitoraġġ, 
evalwazzjoni u konsultazzjoni pubblika 
jirriżulta li l-programmi Kultura, MEDIA u 
MEDIA Mundus għandhom rwol verament 
importanti fil-protezzjoni u l-promozzjoni 
tad-diversità kulturali u lingwistika tal-
Ewropa u li dawn huma rilevanti għall-
ħtiġijiet tas-setturi kulturali u kreattivi, iżda 
wkoll li l-objettivi ta’ kull programm ġdid 
għandhom jiġu allinjati mill-ġdid mal-miri 
ta' Ewropa 2020. Jidher ukoll minn dawn l-

(9) Minn dawn l-eżerċizzji ta’ monitoraġġ, 
evalwazzjoni u konsultazzjoni pubblika 
jirriżulta li l-programmi Kultura, MEDIA u 
MEDIA Mundus għandhom rwol verament 
importanti fil-protezzjoni u l-promozzjoni 
tad-diversità kulturali u lingwistika tal-
Ewropa u li dawn huma rilevanti għall-
ħtiġijiet tas-setturi kulturali u kreattivi, iżda 
wkoll li l-objettivi ta’ kull programm ġdid 
għandhom jiġu allinjati mill-ġdid mal-miri 
ta' Ewropa 2020. Jidher ukoll minn dawn l-
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evalwazzjonijiet u konsultazzjonijiet, kif 
ukoll minn studji indipendenti differenti, 
b’mod partikolari l-istudju dwar id-
dimensjoni intraprenditorjali tal-industriji 
kulturali u kreattivi, li s-setturi kulturali u 
kreattivi qed jaffaċċjaw sfidi komuni, 
jiġifieri kuntest tas-suq frammentat ħafna, 
l-impatt tal-bidla diġitali u l-
globalizzazzjoni, diffikultajiet ta' aċċess 
għall-finanzi u nuqqas ta' dejta 
paragunabbli, li kollha jeħtieġu azzjoni fil-
livell tal-Unjoni.

evalwazzjonijiet u konsultazzjonijiet, kif 
ukoll minn studji indipendenti differenti, 
b’mod partikolari l-istudju dwar id-
dimensjoni intraprenditorjali tal-industriji 
kulturali u kreattivi, li s-setturi kulturali u 
kreattivi qed jaffaċċjaw sfidi komuni, 
jiġifieri kuntest tas-suq frammentat ħafna, 
l-impatt tal-bidla diġitali u l-
globalizzazzjoni, diffikultajiet ta' aċċess 
għall-finanzi u nuqqas ta' dejta 
paragunabbli, li kollha jeħtieġu azzjoni fil-
livell tal-Unjoni. Minkejja dan, il-bidla 
diġitali, b’differenza mill-isfidi l-oħra, 
għandha titqies kemm bħala katalist kif 
ukoll bħala opportunità.

Or. ro

Ġustifikazzjoni
It-teknoloġija u d-disponibilità tal-infrastruttura broadband fiż-żoni urbani u rurali jiftħu 
opportunitajiet ġodda għall-persuni kreattivi biex jipproduċu u jqassmu x-xogħlijiet tagħhom 
lil pubbliku usa' bi spiża aktar baxxa, indipendentement mill-ostakli fiżiċi u ġeografiċi. 
Minħabba li l-ICTs jintużaw bis-sħiħ mill-fornituri tal-kontenut kulturali u x-xejriet 
tradizzjonali tal-produzzjoni u d-distribuzzjoni qed jiġu riveduti, dan joffri swieq u udjenzi 
potenzjalment akbar għall-persuni kreattivi u offerta kulturali aktar diversa għaċ-ċittadini.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Is-setturi kulturali u kreattivi qed 
jaffaċċaw tranżizzjoni diġitali li qed 
theżżeż il-mudell tradizzjonali, u b’hekk 
qed tittrasforma l-katini ta' valur u 
tirrikjedi mudelli ta' negozju ġodda. Il-
bidla diġitali u l-aċċess iktar wiesa’ għar-
riżorsi kulturali joffru opportunitajiet 
ekonomiċi enormi u huma prekundizzjoni 
għall-iżvilupp ulterjuri tal-kapaċitajiet 
kulturali u kreattivi tal-Ewropa u tal-
preżenza industrijali tagħha f’dan il-
qasam.

Or. ro
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Ġustifikazzjoni
Aktar minn hekk, il-materjal diġitalizzat jista' jerġa' jintuża –għal skopijiet kummerċjali u 
mhux kummerċjali – f'għadd ta’ oqsma, fosthom l-iżvilupp ta’ kontenut edukattiv u tat-
tagħlim, id-dokumentarji, it-turiżmu, il-logħob, l-animazzjoni u l-għodda tad-disinn, dejjem 
jekk dan isir b'rispett sħiħ lejn id-drittijiet tal-awtur u drittijiet simili.

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, 
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.

(11) Il-bidla diġitali qed ikollha impatt 
massiv fuq kif il-prodotti u s-servizzi 
kulturali u kreattivi jsiru, jiġu disseminati, 
aċċessati, ikkunsmati u msarrfa. Dawn il-
bidliet joffru opportunitajiet kbar għas-
setturi kulturali u kreattivi Ewropej u għas-
soċjetà Ewropea inġenerali. 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, 
filwaqt li fl-istess ħin jikkontribwixxu 
għat-tisħiħ tal-koeżjoni soċjali. 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.

Or. ro

Ġustifikazzjoni
L-istrateġiji ta’ żvilupp lokali u reġjonali inkorporaw b’suċċess is-setturi kulturali u kreattivi 
f’bosta oqsma: il-promozzjoni tal-wirt kulturali għall-użu tan-negozju; l-iżvilupp ta' 
infrastruttura u servizzi kulturali li jappoġġaw it-turiżmu sostenibbli; ir-raggruppament tas-
sħubijiet u n-negozji lokali u bejn is-CCSs u l-industrija, ir-riċerka, l-edukazzjoni u setturi 
oħra; it-twaqqif ta' laboratorji tal-innovazzjoni; l-iżvilupp urban sostenibbli.
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 11a ġdida

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Il-materjal diġitali għandu jiġi ġestit 
u miżmum b’mod effikaċi, sabiex jiġi 
evitat li l-informazzjoni miżmuma 
f’format diġitali ma tibqax tinqara meta l-
ħardwer u s-softwer li fuqhom tkun 
miżmuma jiskadu, meta t-tagħmir ta’ 
ħażna jiddeterjora biż-żmien u/jew meta 
dak it-tagħmir ma jibqax ilaħħaq mal-
volum kbir ta’ kontenut ġdid u li dejjem 
jinbidel.

Or. ro

Ġustifikazzjoni
Minkejja l-progress li sar mal-UE kollha fil-qasam tal-konservazzjoni tal-materjal diġitali, 
f'bosta Stati Membri, ma hemm l-ebda politika ċara u komprensiva fis-seħħ fir-rigward tal-
konservazzjoni tal-kontenut diġitali. In-nuqqas ta' tali politiki jhedded is-sopravvivenza tal-
materjal diġitalizzat, u jista' jwassal għat-telf ta' materjal prodott f'format diġitali (materjal 
b'oriġni diġitali).

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-prattiki attwali ta' distribuzzjoni 
huma fil-bażi tas-sistema ta' finanzjament 
taċ-ċinema. Madankollu, qed tinħass 
dejjem aktar il-ħtieġa li jiġi promoss il-
ħolqien ta' offerti legali onlajn attraenti u li 
titħeġġeġ l-innovazzjoni. Għaldaqstant, il-
promozzjoni tal-flessibbiltà ta' modalitajiet 
ġodda ta' distribuzzjoni biex ikunu jistgħu 
jinħolqu mudelli ġodda tan-negozju hija 
essenzjali.

(12) Il-prattiki attwali ta' distribuzzjoni 
huma fil-bażi tas-sistema ta' finanzjament 
taċ-ċinema. Madankollu, qed tinħass 
dejjem aktar il-ħtieġa li jiġi promoss il-
ħolqien ta' offerti legali onlajn attraenti u li 
titħeġġeġ l-innovazzjoni, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-Internet 
mobbli. Għaldaqstant, il-promozzjoni tal-
flessibbiltà ta' modalitajiet ġodda ta' 
distribuzzjoni biex ikunu jistgħu jinħolqu 
mudelli ġodda tan-negozju hija essenzjali.

Or. ro
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Ġustifikazzjoni
Peress li l-Internet qed jiġi aċċessat dejjem iktar minn tagħmir mobbli (telefowns, kompjuters, 
eċċ.), għandha ssir referenza għat-teknoloġiji tal-Internet mobbli, li għandhom rwol 
importanti fl-iżgurar ta’ mezzi ġodda u flessibbli ta’ distribuzzjoni. 

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-prattiki attwali ta' distribuzzjoni 
huma fil-bażi tas-sistema ta' finanzjament 
taċ-ċinema. Madankollu, qed tinħass 
dejjem aktar il-ħtieġa li jiġi promoss il-
ħolqien ta' offerti legali onlajn attraenti u li 
titħeġġeġ l-innovazzjoni. Għaldaqstant, il-
promozzjoni tal-flessibbiltà ta' modalitajiet 
ġodda ta' distribuzzjoni biex ikunu jistgħu 
jinħolqu mudelli ġodda tan-negozju hija 
essenzjali.

(12) Il-prattiki attwali ta' distribuzzjoni
huma fil-bażi tas-sistema ta' finanzjament 
taċ-ċinema. Madankollu, qed tinħass 
dejjem aktar il-ħtieġa li jiġi promoss il-
ħolqien ta' offerti legali onlajn attraenti u li 
titħeġġeġ l-innovazzjoni. Għaldaqstant, il-
promozzjoni tal-flessibbiltà ta' modalitajiet 
ġodda ta' distribuzzjoni biex ikunu jistgħu 
jinħolqu mudelli ġodda tan-negozju hija 
essenzjali. Il-forniment ta’ dawn l-offerti 
legali u attraenti għandu jkun ibbażat fuq 
strateġija komprensiva pan-UE li tinvolvi 
lill-partijiet interessati kollha. Dawn l-
offerti legali onlajn għandu jkollhom l-
għan li jrawmu l-kreazzjoni artistika u 
jissalvagwardjaw l-interessi ta' dawk li 
joħolquhom iżda wkoll li jiżguraw aċċess 
pubbliku kemm jista' jkun wiesa' għall-
prodotti tas-settur kulturali u kreattiv. 

Or. ro

Ġustifikazzjoni
L-offerti legali u attraenti onlajn għandhom iħeġġu l-kreazzjoni artistika u jipproteġu l-
interessi ta’ dawk li joħolquhom, iżda għandhom jiżguraw ukoll aċċess pubbliku wiesa’ kemm 
jista’ jkun għall-prodotti tas-CCS. 

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) L-Ewropa għandha tieħu azzjoni 
immedjata sabiex tisfrutta l-benefiċċji tal-
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bidla diġitali u l-konservazzjoni ta’ 
materjal diġitali. Jekk l-Istati Membri ma 
jkattrux l-investimenti tagħhom f'dan il-
qasam, hemm riskju li l-benefiċċji 
kulturali u ekonomiċi tal-bidla diġitali 
jsiru realtà f'kontinenti oħra u mhux fl-
Ewropa.

Or. ro

Ġustifikazzjoni
Id-diġitalizzazzjoni hija mezz importanti biex jiġi żgurat aċċess ikbar għall-materjal kultural 
u użu iktar mifrux tiegħu. L-ispejjeż tad-diġitalizzazzjoni tal-wirt kulturali kollu tal-Ewropa 
huma għoljin, u ma jistgħux jiġu koperti mill-finanzjament pubbliku biss. L-isponsorjar tad-
diġitalizzazzjoni mis-settur privat, jew minn sħubijiet bejn is-settur pubbliku u dak privat, 
jistgħu jinvolvu entitajiet privati fl-isforzi tad-diġitalizzazzjoni, u għandhom jiġu mħeġġa 
iktar. 

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 12b (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) L-aċċessibbiltà onlajn tal-materjal 
kulturali se tippermetti liċ-ċittadini 
madwar l-Ewropa kollha jaċċessawh u 
jużawh għal skopijiet ta’ divertiment, 
studju jew xogħol. Dan jagħti lill-wirt 
divers u multilingwi tal-Ewropea profil 
ċar fuq l-Internet, filwaqt li d-
diġitalizzazzjoni tal-assi tagħhom se tgħin 
lill-istituzzjonijiet kulturali Ewropej 
ikomplu jwettqu l-missjoni tagħhom li 
jagħtu aċċess għal wirtna u 
jikkonservawh fl-ambjent diġitali.

Or. ro

Ġustifikazzjoni
L-aċċessibbiltà onlajn tal-materjal kulturali se tippermetti liċ-ċittadini madwar l-UE kollha 
jaċċessawh u jużawh għal skopijiet ta’ divertiment, studju jew xogħol. Fl-istess ħin, l-
aċċessibilità onlajn ta’ materjal kulturali se tfisser li l-wirt divers u multilingwi tal-Ewropa 
jikseb profil ċar fuq l-Internet.
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-Kapitali Ewropea tal-Kultura u ċ-
Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew jgħinu 
jsaħħu s-sensazzjoni ta’ appartenenza għal 
żona kulturali komuni, u jikkontribwixxu 
biex itejbu l-valur tal-wirt kulturali. Il-
finanzjament għandu jiġi pprovdut għal
dawn iż-żewġ azzjonijiet tal-Unjoni.

(16) Il-Kapitali Ewropea tal-Kultura u ċ-
Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew jgħinu 
jsaħħu s-sensazzjoni ta’ appartenenza għal 
żona kulturali komuni, u jikkontribwixxu 
biex itejbu l-valur tal-wirt kulturali. Dawn 
iż-żewġ azzjonijiet tal-Unjoni se jiġu 
ffinanzjati permezz tal-Programm Ewropa 
Kreattiva.

Or. ro

Ġustifikazzjoni
Kjarifika tat-test u s-sors ta' finanzjament għal dawn iż-żewġ programmi, li diġà huma 
inizjattivi ewlenin tal-UE.

Emenda 11

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 tal-attivitajiet 
tiegħu u l-impatt tagħhom li se 
jikkumplimentaw il-programmi reġjonali, 
nazzjonali u internazzjonali, u oħrajn tal-
Unjoni;

Or. ro

Ġustifikazzjoni
Is-CCSs jiżviluppaw fil-livelli lokali u reġjonali fejn jiffunzjonaw in-networking u r-
raggruppamenti. L-istrateġiji ta’ żvilupp lokali u reġjonali inkorporaw b’suċċess is-setturi 
kulturali u kreattivi f’bosta oqsma.
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt da (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) it-tisħiħ tal-koeżjoni soċjali permezz 
tat-titjib tal-aċċess għall-prodotti tas-
settur kulturali u kreattiv għaċ-ċittadini 
Ewropej kollha, u b’mod partikolari 
għall-persuni b’diżabilità;

Or. ro

Ġustifikazzjoni

It-titjib tal-aċċess għall-prodotti tas-CCS għaċ-ċittadini kollha tal-Ewropa, u b’mod
partikolari għall-persuni b’diżabilità, se jikkontribwixxi b’mod sinifikanti għall-koeżjoni 
soċjali fl-UE.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt da (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) li jinkoraġġixxi sħubijiet bejn l-
istituzzjonijiet kulturali u s-settur privat 
sabiex jinħolqu modi ġodda għall-
finanzjament tad-diġitalizzazzjoni ta' 
materjal kulturali u li jistimula l-użu 
innovattiv ta' tali materjal, filwaqt li jiġi 
żgurat li s-sħubijiet bejn il-pubbliku u l-
privat għad-diġitalizzazzjoni jkunu ġusti u 
bbilanċati.

Or. ro

Ġustifikazzjoni
Għat-trawwim tal-protezzjoni u l-promozzjoni tad-diversità lingwistika u kulturali Ewropea u 
sabiex tiġi kkonsolidata l-kompetittività tas-setturi kulturali u kreattivi, l-objettivi speċifiċi 
jeħtieġ jinkludu l-objettiv tal-inkuraġġiment tas-sħubijiet bejn l-istituzzjonijiet kulturali u s-
settur privat sabiex jinħolqu modi ġodda ta’ finanzjament tad-diġitalizzazzjoni tal-materjal 
kulturali u jiġi stimulat l-użu innovattiv ta’ dan il-materjal.
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) li jtejjeb il-kundizzjonijiet għad-
diġitalizzazzjoni u l-aċċessibilità onlajn 
ta’ materjal kopert mid-drittijiet tal-awtur, 
permezz ta’:

Or. ro

Ġustifikazzjoni
Għat-trawwim tal-protezzjoni u l-promozzjoni tad-diversità lingwistika u kulturali Ewropea u 
sabiex tiġi kkonsolidata l-kompetittività tas-setturi kulturali u kreattivi, l-objettivi speċifiċi 
jeħtieġ jinkludu l-objettiv tat-titjib tal-kundizzjonijiet għad-diġitalizzazzjoni u l-aċċessibilità 
onlajn ta’ materjal kopert mid-drittijiet tal-awtur.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt dc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dc) li jtejjeb il-kundizzjonijiet għall-
ġestjoni u ż-żamma ta’ materjal f’format 
diġitali, sabiex tiġi garantita l-
konservazzjoni fit-tul tagħhom;

Or. ro

Ġustifikazzjoni
Għat-trawwim tal-protezzjoni u l-promozzjoni tad-diversità lingwistika u kulturali Ewropea u 
sabiex tiġi kkonsolidata l-kompetittività tas-setturi kulturali u kreattivi, l-objettivi speċifiċi 
jeħtieġ jinkludu l-objettiv tat-titjib tal-kundizzjonijiet għall-ġestjoni u l-ħażna ta’ materjal 
f’format diġitali, sabiex tiġi garantita l-konservazzjoni fit-tul tagħhom.
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt dd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dd) li jappoġġa t-tkabbir sostenibbli u 
inklużiv billi jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-
prodotti kulturali u kreattivi għall-persuni 
b’diżabilità;

Or. ro

Ġustifikazzjoni
Sabiex tiġi protetta u promossa d-diversità lingwistika u kulturali Ewropea, u sabiex tiġi 
kkonsolidata l-kompetittività tas-setturi tal-kultura u l-kreattività, jeħtieġ li fost l-objettivi 
speċifiċi tal-programm speċifiku jiġi inkluż l-objettiv ta' appoġġ tat-tkabbir sostenibbli u 
inklużiv billi jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-prodotti kulturali u kreattivi għall-persuni 
b’diżabilità.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-appoġġ ta’ azzjonijiet li jipprovdu l-
operaturi b’ħiliet u kompetenzi li 
jinkoraġġixxu l-adattament għat-
teknoloġiji diġitali, inkluż l-ittestjar ta’ 
approċċi ġodda għall-bini tal-udjenza u l-
mudelli tan-negozju;

(a) l-appoġġ ta’ azzjonijiet li jipprovdu l-
operaturi b’ħiliet u kompetenzi li 
jinkoraġġixxu l-adattament għat-
teknoloġiji diġitali, inkluż l-ittestjar ta’ 
approċċi ġodda għall-bini tal-udjenza u l-
mudelli tan-negozju; it-teknoloġija tal-
Internet mobbli għandha tifforma parti
integrali ta’ dan il-proċess, fid-dawl tal-
użu dejjem ikbar tagħha;

Or. ro

Ġustifikazzjoni
Fid-dawl tal-użu dejjem ikbar tagħha, it-teknoloġija tal-Internet mobbli għandha tifforma 
parti integrali tal-proċess ta’ konsolidazzjoni tal-kapaċitajiet tas-setturi kulturali u kreattivi, 
u għandu jingħata appoġġ għall-azzjonijiet li permezz tagħhom l-operaturi jakkwistaw il-
ħiliet u l-kompetenzi. 
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iffaċilitar tal-akkwiżizzjoni ta’ ħiliet u 
l-iżvilupp ta’ netwerks u b’mod partikolari 
l-inkoraġġiment tal-użu ta’ teknoloġiji 
diġitali sabiex jiżguraw l-adattament għall-
iżvilupp tas-suq;

(a) l-iffaċilitar tal-akkwiżizzjoni ta’ ħiliet u 
l-iżvilupp ta’ netwerks u b’mod partikolari 
l-inkoraġġiment tal-użu ta’ teknoloġiji 
diġitali sabiex jiżguraw l-adattament għall-
iżvilupp tas-suq; it-teknoloġija tal-Internet 
mobbli għandha tifforma parti integrali 
ta’ dan il-proċess, fid-dawl tal-użu dejjem 
ikbar tagħha;

Or. ro

Ġustifikazzjoni
Fid-dawl tal-użu dejjem ikbar tagħha, it-teknoloġija tal-Internet mobbli għandha tifforma 
parti integrali ta dan il-proċess ta’ konsolidazzjoni tal-kapaċitajiet tas-setturi kulturali u 
kreattivi, u għandu jingħata appoġġ għall-azzjonijiet li permezz tagħhom l-operaturi 
jakkwistaw il-ħiliet u l-kompetenzi.

Emenda 19

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-

(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. Il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport annwali lill-
Parlament Ewropew dwar ir-riżultati u l-
indikaturi ta’ prestazzjoni għall-
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-
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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.

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.

Or. ro

Ġustifikazzjoni
Il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport annwali lill-Parlament ibbażat fuq il-
monitoraġġ u l-valutazzjoni skont l-Artikolu 14, sabiex il-Parlament ikun jista’ jissorvelja r-
riżultati u l-indikaturi ta’ prestazzjoni għall-programm.  

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi implimentat il-programm, il-
Kummissjoni għandha tadotta l-programmi
ta' ħidma annwali permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 18 (2). 
Il-programmi ta' ħidma annwali għandhom 
jistabbilixxu l-objettivi fil-mira, ir-riżultati 
mistennija, il-metodu ta' implimentazzjoni 
u l-ammont totali tal-pjan ta' finanzjament. 
Dawn għandu jkun fihom ukoll 
deskrizzjoni tal-azzjonijiet li jridu jiġu 
ffinanzjati, indikazzjoni tal-ammont allokat 
għal kull azzjoni u skeda indikattiva ta' 
implimentazzjoni. Għall-għotjiet 
għandhom jinkludu l-prijoritajiet, il-kriterji 
ta' evalwazzjoni essenzjali u r-rata massima 
ta' kofinanzjament.

Sabiex jiġi implimentat il-programm, il-
Kummissjoni għandha tadotta, sal-31 ta’ 
Marzu ta’ kull sena, il-programmi ta' 
ħidma annwali permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 18 (2). 
Il-programmi ta' ħidma annwali għandhom 
jistabbilixxu l-objettivi fil-mira, ir-riżultati 
mistennija, il-metodu ta' implimentazzjoni 
u l-ammont totali tal-pjan ta' finanzjament. 
Dawn għandu jkun fihom ukoll 
deskrizzjoni tal-azzjonijiet li jridu jiġu 
ffinanzjati, indikazzjoni tal-ammont allokat 
għal kull azzjoni u skeda indikattiva ta' 
implimentazzjoni. Għall-għotjiet 
għandhom jinkludu l-prijoritajiet, il-kriterji 
ta' evalwazzjoni essenzjali u r-rata massima 
ta' kofinanzjament.

Or. ro

Ġustifikazzjoni
Huwa importanti li jiġi stabbilit kalendarju ċar li jkun disponibbli għall-operaturi kollha tas-
CCS li jkunu jixtiequ jagħmlu applikazzjoni għal proġett, sabiex ikunu jistgħu jiskedaw ir-
riżorsi neċessarji fid-dawl tal-kofinanzjament tal-proġetti tagħhom.  
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Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni ta’ dan il-Programm 
għall-perjodu stabbilit fl-Artikolu 1 (1) 
huwa stabbilit għal EUR 1 801 000 000.

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni ta’ dan il-Programm 
għall-perjodu stabbilit fl-Artikolu 1 (1) 
huwa stabbilit għal EUR 1 801 000 000. L-
allokazzjoni baġitarja indikattiva għandha 
tkun 15 % għat-Taqsima Transettorjali, 
30 % għat-Taqsima Kultura u 55 % għat-
Taqsima MEDIA. L-għajnuna finanzjarja 
pprovduta ma tistax tkun iktar minn 50% 
tal-ispejjeż finali tal-operazzjonijiet 
appoġġati, sakemm ma jkunx speċifikat 
mod ieħor fil-programm annwali jew fis-
sejħa għall-proposti.

Or. ro

Ġustifikazzjoni
Sabiex l-operaturi tas-CCS tingħatalhom il-possibilità li jiskedaw ir–riżorsi tagħhom fid-dawl 
tal-kofinanzjament tal-proġetti tagħhom, huwa importanti li r-regolament jistipula b’mod 
espliċitu l-allokazzjoni baġitarja indikattiva għal kull taqsima tal-programm. 

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-għajnuna finanzjarja pprovduta 
ma tistax tkun iktar minn 50% tal-ispejjeż 
finali tal-operazzjonijiet appoġġati, 
sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor 
fil-programm annwali jew fis-sejħa għall-
proposti. L-għajnuna finanzjarja 
mogħtija, taħt l-ebda ċirkostanza ma tista’ 
taqbeż 75% tal-ispejjeż finali tal-
operazzjoni appoġġata.

Or. ro
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Ġustifikazzjoni
Sabiex l-operaturi tas-CCS tingħatalhom il-possibilità li jiskedaw ir-riżorsi tagħhom fid-dawl 
tal-kofinanzjament tal-proġetti tagħhom, huwa importanti li r-regolament jistipula b’mod 
espliċitu l-limitu massimu ta’ għajnuna finanzjarja bħala proporzjon tal-ispejjeż finali tal-
operazzjonijiet appoġġati.


