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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jindika n-natura trasversali tal-industriji kulturali u kreattivi u l-importanza globali ta’ 
dawn l-industriji għall-ekonomija dinjija u l-iżvilupp tas-soċjetà; jisħaq il-fatt li dawn is-
settur għandhom potenzjali lokali u reġjonali rikk;

2. Jissottolinja li l-industriji kulturali u kreattivi għandhom ikunu parti mill-istrateġiji soċjo-
ekonomiċi tal-UE u nazzjonali; jisħaq li, inlinja mal-prinċipju tas-solidarjetà, l-awtoritajiet 
lokali u reġjonali għandhom ikunu inkoraġġiti jinkludu l-viżjonijiet tagħhom tal-
kreattività fl-istrateġiji u t-twassil tal-politiki tagħhom fit-tul;

3. Jindika li l-fondi disponibbli skont il-qafas finanzjarju pluriennali futur, jiġifieri skont il-
FES u l-FERD, għandhom jintużaw biex isaħħu l-industriji kulturali u kreattivi kif ukoll l-
kapaċità amministrattiva u istituzzjonali nazzjonali, reġjonali u lokali biex jaħdmu 
magħhom;

4. Jindika li l-industriji kulturali u kreattivi, bħala għajn ta’ potenzjal f’termini ta’ impjiegi fi 
kwantità u ta’ kwalità akbar fir-reġjuni, jistgħu jikkontribwixxu għal integrazzjoni soċjali 
u territorjali; hu mħasseb li dawn l-aspetti tal-industriji kulturali u kreattivi mhumiex 
analizzati biżżejjed; jisħaq li l-ġbir tad-dejta statistika f’dan il-qasam hu inadegwat fil-
livelli kollha, u li l-agħar sitwazzjoni tinsab fil-livell reġjonali u lokali;

5. Iqis li n-nies, prodotti u servizzi kreattivi għandhom ikunu l-bażi għal suq Ewropew 
wieħed u f’saħħtu u għal reġjuni żviluppati tajjeb; jitlob li jkun hemm użu aħjar tal-
industriji kulturali u kreattivi fl-attrazzjoni tal-investiment u t-talent varjat lejn l-Ewropa; 
jitlob lill-Istati Membri jappoġġjaw il-mudelli ta’ negozju adattati għas-suq limitat 
Ewropew li jkun jippermetti l-mobilità tal-artisti u n-nies li jaħdmu fl-industriji kulturali u 
kreattivi u jgħinuhom jegħilbu l-ostakli marbutin mas-sistemi fiskali jew soċjali differenti 
jew l-ostakli lingwistiċi;

6. Jemmen li l-kompetenzi differenti koperti minn dawn l-industriji u l-interazzjoni bejn il-
kreaturi u t-teknoloġiji għandhom jiġu sopportati bit-twaqqif ta’ pjattaformi lokali u 
reġjonali;

7. Jirrimarka l-fatt li l-industriji kulturali u kreattivi jikkontribwixxu għaż-żamma tal-wirt 
kulturali, storiku u arkitettoniku kbir tal-Ewropa; jevidenzja li l-oqsma kulturali u kreattivi 
huma ta’ interess kbir għat-turisti mill-pajjiżi kemm tal-UE kemm mhux tal-UE; jemmen 
li, invista ta’ dan il-valur miżjud, l-oqsma kulturali u kreattivi għandhom ikunu appoġġjati 
b'mod f'saħħtu mill-baġit futur tal-UE billi jġibu magħhom opportunitajiet ekonomiċi 
importanti;

8. Jevidenzja l-importanza tal-iskemi edukattivi għall-promozzjoni tal-kreattività miż-
żgħorija ’l quddiem; jisħaq li billi l-awtoritajiet lokali u reġjonali huma ta' sikwit 
responsabbli mill-edukazzjoni ta' qabel l-iskola u dik primarju, jista' jkollhom rwol 
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importanti f'dan il-proċess.


