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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li l-industriji kulturali u kreattivi Ewropej huma mutur għat-tkabbir ekonomiku 
u l-ħolqien tal-impjiegi fl-UE, peress li jħaddmu aktar minn 7 miljun persuna u 
jiġġeneraw aktar minn 4.2 % tal-PDG tal-UE; jenfasizza li l-industriji kulturali komplew 
joħolqu l-impjiegi matul il-kriżi ekonomika ta' bejn l-2008 u l-2012;

2. Jenfasizza li d-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati jikkostitwixxu l-qafas legali għall-
industriji kulturali u kreattivi Ewropej u jiffurmaw il-bażi għall-kapaċità tagħhom li 
jiġġeneraw l-attività ekonomika u l-impjiegi;

3. Jirrikonoxxi l-ħtieġa li d-Direttiva 2001/29/KE tiġi rieżaminata sabiex tiżgura 
remunerazzjoni xierqa għad-detenturi tad-drittijiet tal-awtur u protezzjoni xierqa ta' dawn 
id-drittijiet f'ambjent teknoloġiku li qed jinbidel u li qed jevolvi b'mod kostanti, fatt li jġib 
miegħu kemm opportunitajiet kif ukoll sfidi;

4. Iqis li hemm bżonn jiġi żviluppat qafas legali biex tissaħħaħ il-pożizzjoni negozjattiva u 
kuntrattwali tal-awturi u l-interpreti fil-konfront ta' detenturi ta' drittijiet u intermedjarji 
oħra;

5. Jilqa' l-liċenzjar multiterritorjali tad-drittijiet fil-qafas tad-Direttiva 2014/26/UE bħala 
eżempju u mod ta' kif tingħeleb il-frammentazzjoni tas-suq intern; iħeġġeġ l-iżvilupp ta' 
soluzzjonijiet bilanċjati u flessibbli li jgħinu biex jingħelbu l-ostakli eżistenti għall-aċċess 
u d-disponibbiltà transkonfinali tal-prodotti u s-servizzi;

6. Jisħaq fuq il-fatt li l-protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur u ta' drittijiet relatati trid tirrispetta 
n-newtralità teknoloġika;

7. Jenfasizza li kwalunkwe bidla leġiżlattiva f'dan il-qasam għandha tiżgura li l-prodotti u s-
servizzi protetti mid-drittijiet tal-awtur u minn drittijiet relatati jkunu aċċessibbli għall-
persuni b'diżabilità;

8. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tqis il-kontenut maħluq mill-utenti fuq l-internet, li qiegħed 
jiżdied b'rata mgħaġġla, meta teżamina mill-ġdid ir-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur; 
kwalunkwe proposta ġdida għandha timmira li ssib bilanċ ġust bejn il-protezzjoni tad-dritt 
ta' proprjetà intellettwali u t-trawwim ta' internet dinamiku u kreattiv.


