
PA\852948MT.doc PE456.617v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

2010/2156(INI)

10.1.2011

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

għall-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

dwar l-esplojtazzjoni tal-potenzjal tal-industriji kulturali u kreattivi
(2010/2156(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Oldřich Vlasák



PE456.617v01-00 2/3 PA\852948MT.doc

MT

PA_NonLeg



PA\852948MT.doc 3/3 PE456.617v01-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, bħala 
l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jilqa’ l-fatt li l-industriji kulturali u kreattivi (CCIs) huma rikonoxxuti fil-Green Paper 
bħala għodda għall-iżvilupp lokali u reġjonali, u jirrimarka li l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali fil-parti l-kbira tal-Istati Membri huma responsabbli għal setturi msemmija fil-
kuntest tas-CCIs, b’mod partikolari l-kultura, ir-riċerka, l-edukazzjoni, it-turiżmu u l-
impjieg;

2. Jinnota li l-infrastrutturi u l-faċilitajiet kulturali u kreattivi għandhom rwol importanti fl-
iżvilupp tal-ambjent fiżiku tal-bliet u, b’mod partikolari, fir-rijabilitazzjoni ta’ distretti 
industrijali antiki, u li l-wirt kulturali fl-istess waqt huwa meqjus bħala sinifikanti fl-
iżvilupp ta’ żoni rurali, partikolarment permezz tal-kontribuzzjoni tiegħu għat-turiżmu 
rurali; jemmen għalhekk li strateġiji kulturali u kreattivi għandhom jiġu inklużi fl-
istrateġiji ta’ żvilupp reġjonali u lokali, fi sħubija bejn l-awtoritajiet pubbliċi li 
jirrappreżentaw id-diversi oqsma politiċi u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili rilevanti;

3. Iqis li l-proġetti bbażati fuq il-kreattività mhux biss jistgħu jtejbu l-kundizzjonijiet 
strutturali ta’ reġjuni li għadhom lura, iżda wkoll jikkontribwixxu direttament għall-
kompetittività u l-ħolqien tal-kreattività fir-reġjuni kollha; jistieden għalhekk lill-
Kummissjoni, lill-Istati Membri, lir-reġjuni u lill-awtoritajiet lokali biex jagħmlu l-aħjar 
użu possibbli minn programmi ta’ appoġġ tal-UE eżistenti, bħall-Politika ta’ Koeżjoni u 
Strutturali, l-iżvilupp rurali fi ħdan il-Politika Agrikola Komuni, il-Programm ta’ Qafas 
dwar ir-Riċerka, is-CIP, eċċ., biex jitrawmu l-kultura u l-kreattività;

4. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tevalwa r-rilevanza tal-Fondi Strutturali u ta’ programmi 
eżistenti u futuri fil-qasam tal-kultura, ir-riċerka, it-turiżmu, l-awdjoviżiv, iż-żgħażagħ u l-
edukazzjoni, billi abbażi ta’ lezzjonijiet minn proġetti u studji eżistenti tfassal polika ta’ 
koeżjoni għal wara l-2013 li tgħin biex jiġi sfruttat il-potenzjal kollu tal-isfera kulturali, u 
b’mod partikolari dak tal-industriji kreattivi;

5. Jitlob biex, fil-ġejjieni, is-SME u l-kapital privat jingħataw rwol iktar importanti fl-
implimentazzjoni ta’ proġetti u miżuri fis-settur kulturali u kreattiv, partikolarment 
permezz ta’ PPPs u billi jsir l-aħjar użu possibbli mill-istrumenti finanzjarji tal-BEI u tal-
FEI;

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli bl-isforzi tagħha b’appoġġ għall-qafas kulturali u 
kreattiv billi tippromwovi sistema ta’ kooperazzjoni iktar elaborata bejn l-Istati Membri u 
l-istituzzjonijiet tal-UE, ibbażata mhux fuq qafas regolatorju iżda fuq Metodu Miftuħ ta’ 
Koordinazzjoni għall-qsim tal-esperjenzi, u jirrakkomanda li l-Kummissjoni tinkludi lill-
awtoritajiet lokali u reġjonali fil-proċess ta’ segwitu lill-Green Paper, bi qbil mal-prinċipju 
tas-sussidjarjetà.


