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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija r-Riċerka u l-Enerġija 

u lill-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, bħala l-kumitati responsabbli b'mod konġunt 

skont l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura, biex jinkorporaw is-suġġerimenti li ġejjin fil-

mozzjoni għal riżoluzzjoni tagħhom: 

1. Jenfasizza li l-industriji kulturali u kreattivi joperaw f'ambjent li dejjem qed jevolvi, 

iddominat mill-iżvilupp u l-użu tat-teknoloġija diġitali tal-informazzjoni u tal-

komunikazzjoni fuq skala globali; 

2. Itenni li l-industriji kulturali u kreattivi huma bbażati fuq, u jippromwovu, il-kreattività 

individwali, il-valur kulturali, il-ħiliet u t-talent bil-potenzjal li joħolqu l-ġid u l-impjiegi 

billi jiġġeneraw il-valur mill-proprjetà intellettwali; 

3. Jirrimarka li, b'fatturat mill-bejgħ ta' EUR 535.9 biljun u b'ħolqien ta' 7.1 miljun impjieg, 

l-industriji kulturali u kreattivi huma essenzjali għall-istabilità u għall-kompetittività fit-tul 

tal-ekonomija Ewropea; 

4. Jirrimarka li l-industriji kulturali u kreattivi jiggarantixxu mhux biss id-diversità kulturali, 

iżda wkoll il-pluraliżmu tal-midja u l-vitalità ekonomika tal-Unjoni Ewropea; 

5. Jinnota li l-industriji kulturali u kreattivi huma ta' importanza strateġika għall-iżvilupp 

ekonomiku u għall-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità fl-UE; 

6. Jenfasizza li t-tfassil ta' definizzjoni legali ta' "industriji kulturali u kreattivi" madwar l-

Ewropa għandu jqis it-tendenzi kulturali u kreattivi ġodda li jeżistu fis-soċjetà tal-lum u t-

tibdiliet li qed isiru u l-opportunitajiet li t-teknoloġija diġitali tista' tkompli tipprovdi, u li 

kwalunkwe tali definizzjoni għandha tirreferi għal xogħlijiet, inklużi oġġetti u servizzi, li 

huma r-riżultat ta' proċess artistiku, kulturali jew kreattiv u li huma eliġibbli għall-

protezzjoni bħala drittijiet ta' proprjetà intellettwali, mingħajr ma jiġu ristretti l-proċessi li 

permezz tagħhom dawn ix-xogħlijiet huma maħluqa jew prodotti; 

7. Iqis, għaldaqstant, li huwa neċessarju li d-detenturi tad-drittijiet jiġu protetti fi ħdan l-

oqfsa leġiżlattivi tad-drittijiet tal-awtur u l-proprjetà intellettwali li jagħrfu, jivvalorizzaw 

u jistimulaw l-innovazzjoni, il-kreattività, l-investiment u l-produzzjoni tal-kontenut, 

filwaqt li jkun adattabbli għal żviluppi teknoloġiċi kontinwi u pjattaformi diġitali futuri; 

8. Jenfasizza li l-kultura m'għandhiex tiġi kkunsidrata mill-UE unikament mill-perspettiva 

tas-suq intern, il-kompetizzjoni jew il-politika kummerċjali, iżda għandha ssir element tal-

politika tal-kooperazzjoni u l-iżvilupp tal-Ewropa, filwaqt li jitqiesu l-karatteristiċi 

speċifiċi tal-ispettru kulturali tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ ir-rabta bejn is-

settur kulturali, it-taħriġ u l-industriji kulturali u kreattivi, tikkunsidra li tiddefinixxi qafas 

ġuridiku Ewropew għall-iżvilupp ta' apprendistati fl-industriji kulturali u kreattivi madwar 

l-Istati Membri tal-UE, u timmassimizza l-potenzjal tal-SMEs fis-setturi kulturali u 

kreattivi; 

9. Iqis li l-ambjent diġitali joffri opportunitajiet ġodda għall-ħolqien u l-produzzjoni ta' 

xogħlijiet kulturali u kreattivi, u għat-tqassim, l-isfruttament u l-aċċessibilità tagħhom 

għal pubbliku usa', indipendentement mil-limitazzjonijiet fiżiċi u ġeografiċi, xi drabi bi 
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prezz irħas u b'inqas ostakoli għad-dħul; jinnota, madankollu, li f'dinja dejjem aktar 

konnessa u diġitizzata, l-awturi u l-kreaturi b'riżorsi limitati jistgħu jkunu finanzjarjament 

żvantaġġati meta joperaw f'żona kompetittiva akbar; 

10. Iqis li t-teknoloġija diġitali ġabet magħha wkoll opportunitajiet għall-ħolqien ta' tipi 

differenti ta' xogħol jew prattiki artistiċi li għalihom dik it-teknoloġija diġitali hija wkoll 

parti essenzjali mill-proċess kreattiv; 

11. Ifakkar, f'dan il-kuntest, li fil-biċċa l-kbira l-industriji kulturali u kreattivi jikkonsistu 

f'firxa ta' intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju u ħaddiema freelance, b'aċċess limitat 

għal infrastrutturi, riżorsi u finanzjament u b'setgħa limitata ta' negozjar fil-konfront ta' 

distributuri diġitali online u intermedjarji oħra b'pożizzjoni dominanti fis-suq, kif huwa l-

każ b'mod partikolari għall-artisti u l-kreaturi minn barra l-oqsma kulturali u lingwistiċi 

ewlenin; jappoġġa, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa li jiġi żviluppat qafas ġuridiku bbilanċjat li 

jqis il-karatteristiċi speċifiċi tas-settur u jipprovdi soluzzjonijiet legali xierqa ta' rimedju li 

jippermettu lill-kreaturi jiksbu aktar setgħa ta' negozjar; 

12. Jenfasizza li innovazzjoni diġitali kontinwa tisfida lill-industriji kulturali u kreattivi 

jirrevedu u jfasslu mill-ġdid il-mudelli ta' negozju tagħhom; jesprimi t-tħassib tiegħu li 

f'bosta mudelli ta' negozju attwali l-valur ekonomiku tal-kontenut, li jeħtieġ li jiġi definit 

mill-ġdid, iseħħ f'punti differenti tal-katina tal-valur, iżda dan jista' jiġi spostjat lejn it-tarf 

tal-katina tal-valur u b'hekk tiżdied il-kumplessità għas-sistema li permezz tagħha l-

komunità kreattiva tiġbed valur minn kontenut, inkluża remunerazzjoni ġusta lill-awturi u 

l-kreaturi; jinnota, fl-istess ħin, li l-komunità kreattiva qed tħabbat wiċċha ma' telf li 

jirriżulta wkoll minn ksur tad-drittijiet tal-awtur, bħalma hija l-piraterija, kif ukoll minn 

diffikultajiet li jirriżultaw minn ambjent online li kull ma jmur qed jinbidel u sfidi għall-

mudelli ta' negozju eżistenti; 

13. Jenfasizza l-importanza tal-ambjent diġitali l-ġdid għall-iżvilupp tal-industriji kulturali u 

kreattivi fil-ħolqien ta' viżibilità ikbar għall-kreaturi u li jippermettilhom jiġu f'kuntatt 

permanenti mal-udjenza u l-konsumaturi tagħhom; iqis għalhekk li l-istabbiliment ta' 

kwalunkwe qafas ġuridiku li jiddefinixxi d-diġitalizzazzjoni tal-industriji kulturali u 

kreattivi għandu jseħħ wara konsultazzjoni wiesgħa tal-atturi kollha involuti fil-katina tal-

valur; 

14. Iqis li l-pjattaformi diġitali huma mezz kif jiġi pprovdut aċċess usa' għax-xogħlijiet 

kulturali u kreattivi u li għandu jiġi kkunsidrat kif dan il-proċess jista' jaħdem b'ċertezza 

legali akbar u b'rispett għad-detenturi tad-drittijiet; 

15. Jistieden lill-Kummissjoni tindirizza l-kwistjoni tat-trasferiment tal-valur b'rabta mad-

dibattitu li għaddej dwar id-drittijiet tal-awtur; 

16. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa strateġija kulturali Ewropea fl-era diġitali skont il-

politiki kollha tal-UE, inkluża l-politika fiskali; 

17. Jistieden lill-Kummissjoni tindirizza b'mod effettiv il-kwistjoni taċ-ċirkolazzjoni ta' 

kontenut diġitali illegali billi titqabbel mad-diversi drittijiet inkwistjoni, inter alia billi 

tinkoraġġixxi kooperazzjoni aħjar bejn l-awtoritajiet u l-industrija tal-Istati Membri u billi 

tiffaċilita l-iżvilupp ta' offerti legali attraenti b'katalogu wiesa' u disponibilità 

transfruntiera, filwaqt li żżomm mal-prinċipju tat-territorjalità; jistieden ukoll lill-
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Kummissjoni teżamina l-għażliet differenti billi tiffoka fuq kuntratti relatati mad-drittijiet 

tal-awtur biex titjieb ir-remunerazzjoni ġusta lill-awturi u l-kreaturi, u b'hekk jiġu 

ppremjati l-kreattività u l-innovazzjoni filwaqt li tiġi promossa t-trasparenza fil-katina tal-

valur tad-drittijiet tal-awtur fl-ambjent diġitali, tħares l-ispeċifiċitajiet kulturali nazzjonali 

u lingwistiċi u tistimola l-attività ta' riċerka; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, 

tkompli tidentifika mekkaniżmi effikaċi biex tiġġieled kontra l-ksur tad-drittijiet tal-awtur 

u tqajjem kuxjenza pubblika f'dan il-qasam; 

18. Ifakkar fl-eżitu tal-konsultazzjoni pubblika mnedija mill-Kummissjoni dwar ambjent 

regolatorju għal pjattaformi u għal intermedjarji online; jenfasizza l-fatt li l-parteċipanti 

jirrikonoxxu l-benefiċċji ta' pjattaformi online biex jagħmlu l-kontenut kreattiv aktar 

aċċessibbli u l-komunikazzjoni aktar faċli, iżda li fl-istess ħin jesprimu dubji dwar in-

nuqqas ta' trasparenza u ta' ċertezza legali f'dan il-proċess fir-rigward tal-konformità mad-

drittijiet tal-awtur; 

19. Iqis li l-protezzjoni adegwata u effikaċi tad-drittijiet tal-awtur u tad-drittijiet relatati hija 

essenzjali biex jiġi żgurat li l-kreaturi jiġu remunerati b'mod ġust. 
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