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Il-promozzjoni tas-setturi kulturali u kreattivi Ewropej bħala sorsi ta' 

tkabbir ekonomiku u impjiegi  

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta’ Settembru 2013 dwar “Il-promozzjoni tas-

setturi kulturali u kreattivi Ewropej bħala sorsi ta’ tkabbir ekonomiku u ta’ impjiegi” Ir-

Rapport dwar l-impatt tal-urbanizzazzjoni estensiva fi Spanja fuq id-drittijiet individwali 

taċ-ċittadini Ewropej, fuq l-ambjent u fuq l-applikazzjoni tal-liġi tal-UE, fuq il-bażi tal-

petizzjonijiet li rċieva (2012/2302(INI)). 

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 167 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għall-

Edukazzjoni, ix-Xjenza u l-Kultura (UNESCO) tal-20 ta’ Ottubru 2005 dwar il-

protezzjoni u l-promozzjoni tad-diversità tal-espressjonijiet kulturali, (il-Konvenzjoni 

UNESCO dwar il-Protezzjoni tad-Diversità Kulturali), 

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni 2006/515/KE tal-Kunsill tat-18 ta’ Mejju 2006 dwar il-

konklużjoni tal-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Diversità tal-

Espressjonijiet Kulturali1, 

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-13 u l-14 ta’ Novembru 2006 u tal-24 u 

l-25 ta’ Mejju 20072, b’mod partikolari dwar il-kontribut tas-setturi kulturali u kreattivi 

għall-kisba tal-objettivi ta’ Lisbona, kif ukoll ir-riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-

16 ta’ Novembru 2007 dwar Aġenda Ewropea għall-Kultura3, 

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1855/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

tat-12 ta’ Diċembru 2006 li tistabbilixxi l-Programm Kultura (2007-2013)4, 

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1718/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

tal-15 ta’ Novembru 2006 dwar l-implimentazzjoni ta’ programm ta’ appoġġ lis-settur 

awdjoviżiv Ewropew (MEDIA 2007)5, 

– wara li kkunsdra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta’ April 2008 dwar aġenda Ewropea għall-

kultura fl-era tal-globalizzazzjoni6, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta’ Ġunju 2007 dwar l-istatus soċjali tal-

artisti7, 
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– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta’ April 2008 dwar l-industriji kulturali fl-

Ewropa1, 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta’ Mejju 2009 dwar il-Kultura bħala 

katalista għall-Kreattività u l-Innovazzjoni2, 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tad-19 ta’ Ottubru 2009 bl-isem 

“Id-Dritt tal-Awtur fl-Ekonomija tal-Għarfien” (COM(2009)0532), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Marzu 2010 bl-isem 

“EWROPA 2020: Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv” 

(COM(2010)2020), 

– wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni tas-27 ta’ April 2010 bl-isem “L-

esplojtazzjoni tal-potenzjal tal-industriji kulturali u kreattivi” (COM(2010)0183), 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-

Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tat-

30 ta’ Ġunju 2010, bl-isem “L-Ewropa, l-ewwel destinazzjoni turistika fid-dinja – qafas 

politiku ġdid għat-turiżmu Ewropew” (COM(2010)0352), 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Mejju 2011 dwar id-dimensjonijiet 

kulturali tal-azzjonijiet esterni tal-UE3, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta’ Mejju 2011 bl-isem “L-isfruttar tal-

potenzjal tal-industriji kulturali u kreattivi”4, 

– wara li kkunsidra il-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-10 ta’ Diċembru 2012 dwar 

“aġġornament tal-Komunikazzjoni dwar il-Politika Industrijali: Industrija Ewropea Aktar 

b’Saħħitha għat-Tkabbir u l-Irkupru Ekonomiku”5, 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Diċembru 2012 dwar il-

kontenut fis-Suq Uniku Diġitali (COM(2012)0789), 

– wara li kkunsidra d-dokument ta’ ħidma tas-Servizzi tal-Kummissjoni tas-26 ta’ 

Settembru 2012 bl-isem “Competitiveness of the European High-end industries” (Il-

Kompetittività tal-Industriji Ewropej ta’ Kwalità Superjuri) (SWD(2012)0286), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea, lill-Parlament Ewropew, 

lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tas-

26 ta’ Settembru 2012 bl-isem “Il-promozzjoni tas-setturi kulturali u kreattivi għal tkabbir 

u l-impjiegi fl-UE” (COM(2012)0537), 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tat-30 ta' Mejju 20136, 
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– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjoni 

tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A7-0248/2013), 

A. billi s-setturi kulturali u kreattivi (CCS), filwaqt li jiffavorixxu d-disseminazzjoni tal-

innovazzjoni fis-setturi oħra, għandhom rwol importanti fl-iżvilupp ekonomiku 

(b’rigward speċjali għall-SMEs) u soċjali tal-Unjoni u huma parti integrali mill-Istrateġija 

Ewropa 2020 għal ekonomija intelliġenti, sostenibbli u inklussiva; 

B. billi s-CCS jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għall-promozzjoni tal-koeżjoni soċjali, il-

kreattività kif ukoll għad-diversità kulturali u lingwistika fl-Unjoni; 

C. filwaqt li s-settur kulturali hu dak li ħassu l-anqas l-impatt tal-kriżi ekonomika, billi wera 

li hu qasam strateġiku għall-iżvilupp tas-soċjetà; 

D. billi s-CCS għandhom jiġu rikonoxxuti kemm għall-valur kulturali intrinsiku tagħhom u 

kemm għall-kontribut importanti tagħhom għall-benessri pubbliku, għall-integrazzjoni 

soċjali u għall-koeżjoni u fl-ekonomija tal-Unjoni f’termini ta’ tkabbir u ta’ impjiegi, u 

għall-effett benefiku tagħhom fit-turiżmu; 

E. billi l-produzzjoni kulturali u kreattiva Ewropea għandha impatt ekonomiku maġġuri 

f’bosta setturi bħalma huma t-turiżmu, il-bejgħ, it-teknoloġiji diġitali, eċċ; 

F. billi s-CCS jinkludu varjetà wiesgħa ta’ attivitajiet u servizzi kreattivi, bil-karatteristiċi 

partikolari tagħhom f’termini ta’ mudelli ta’ finanzjament u żvilupp; billi hu għaldaqstant 

importanti li titqies din id-diversità fl-iżvilupp tal-istrateġiji għall-appoġġ jew 

koordinament inkluża l-kooperazzjoni internazzjonali; 

G. billi l-festivals fl-Ewropa jagħtu opportunità għall-promozzjoni tal-produzzjoni kulturali 

Ewropea u joħolqu valur kulturali, soċjali ekonomiku u turistiku fil-livell territorjali; 

H. billi s-setturi tal-kultura u tal-kreattività huma magħmulin l-aktar mill-SMEs, li jifformaw 

ix-xewka tad-dahar tal-ekonomija tal-Unjoni; 

I. billi fid-dokument ta’ ħidma tas-26 ta’ Settembru 20121, il-Kummissjoni rrikonoxxiet l-

importanza tas-settur kulturali u kreattiv li jittratta prodotti bi prezz għoli (il-moda, l-

arloġġi prezzjużi, il-fwejjaħ u l-kosmetiċi, l-aċċessorji, l-oġġetti tal-ġilda, l-għamara u t-

tagħmir, apparat domestiku, gastronomija, inbejjed u xorb irqiq, karozzi, dgħajjes, 

lukandi u esperjenzi ta’ divertiment, bejgħ bl-imnut u rkantijiet u pubblikazzjoni), u billi 

l-kumpaniji li jbigħu prodotti bi prezz għoli jistgħu jiswew ta’ mutur għas-CCS kollha; 

J. billi l-konsolidazzjoni tal-istejtus tal-ħaddiema fis-CCS tikkontribwixxi għall-istrutturar, 

il-fattibilità u l-kredibilità tal-attività ekonomika u l-konsolidazzjoni tal-impjiegi; 

K. billi l-mobilità hija karatteristika importanti tas-CCS, imma billi għad hemm ħafna ostakli 

għaliha, li jvarjaw bejn il-pajjiżi u r-reġjuni u li huma marbutin mad-diffikultajiet fl-

otteniment tal-viżi, nuqqas ta’ status għall-artisti u l-kondizzjonijiet speċifiċi u żvarjati 

tal-produzzjoni artistika; 
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L. billi l-proġett pilota ta’ bħalissa dwar ‘Ekonomija ta’ diversità kulturali’ għandu jagħti 

prospettiva tal-isfidi u s-soluzzjoni għas-CCS; 

M. billi huwa meħtieġ li tiġi żgurata l-edukazzjoni kulturali u artistika taċ-ċittadini tal-Unjoni 

mill-iktar età żgħira biex jiżviluppaw il-komprensjoni tal-arti, il-kultura, isemmgħu 

leħinhom u jiżviluppaw il-kuxjenza tagħhom dwar id-diversità kbira ta’ kulturi li hawn fl-

Ewropew u b’hekk titħeġġeġ il-kreattività tagħhom flimkien mal-espressjoni; 

N. billi hemm il-ħtieġa li tissaħħaħ il-kooperazjoni bejn il-korpi ta’ taħriġ u l-intrapriżi tas-

CCS sabiex dawn iqisu l-bidliet fl-impjiegi u hemm il-ħtieġa għal kompetenzi speċifiċi u 

li jiġi promoss l-iskambju ta’ informazzjoni; 

O. Billi d-diversità u l-għana tas-setturi tal-kultura u tal-kreattività fl-Ewropa huma ferm 

ogħla milli f'żoni oħra fid-dinja, u billi għandu jittieħed benefiċċju minn dan biex jiżdied 

it-tkabbir; 

P. billi l-mixja lejn l-era diġitali tikkostitwixxi opportunità għas-CCS billi r-rekwiżiti u s-

servizzi l-ġodda se jidhru, li se jwasslu li jiġu żviluppati mudelli ekonomiċi ġodda; 

Q. billi l-iżvilupp ta’ mudelli ekonomiċi ġodda għall-aċċess onlajn għax-xogħlijiet kulturali 

qed jikber bil-kbir u għandu jiġi inkoraġġit b’qafas legali stabbli li jkun jippromwovi l-

investiment fis-CCS; 

R. billi huwa essenzjali li s-CCS jiġu żgurati l-aċċess għall-mezzi ta’ finanzjament stabbli u 

adattati għall-ħtiġijiet tagħhom sabiex jiżguraw l-iżvilupp futur tagħhom; 

S. billi s-CCS jikkostitwixxu element importanti għall-istrateġiji ta’ żvilupp territorjali fil-

livell lokali u reġjonali biex jintlaħqu objettivi ta’ koeżjoni soċjali u tkabbir ekonomiku; 

Il-kondizzjonijiet meħtieġa għat-tkabbir tas-setturi kulturali u kreattivi 

1. Ifakkar li s-CCS għandhom rendimenti ekonomiċi tajba, u jagħtu kontribuzzjoni maġġuri 

għall-koeżjoni soċjali u jibqgħu joħolqu l-impjiegi, partikolarment għaż-żgħażagħ, kif 

ukoll għandhom potenzjal qawwi għall-innovazzjoni, minkejja d-diffikultajiet li qegħdin 

jiffaċċjaw bħalissa l-ekonomiji b'rabta mar-rekwiżiti ta' dixxiplina baġitarja tal-Unjoni; 

2. Jinsisti fuq il-ħtieġa li jkun hemm statistika aġġornata u affidabbli dwar is-CCS, b’mod 

partikolari dwar is-sitwazzjoni reali tagħhom, il-karatteristiċi speċifiċi tagħhom, inkluż 

f’termini ta’ status, il-potenzjal tagħhom f’termini ta’ impjiegi u tkabbir u l-impatt 

ekonomiku tagħhom fuq setturi oħra, sabiex ikunu jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet dwar l-

iktar azzjoni politika adegwata għall-promozzjoni effikaċi ta' dawn is-setturi; 

jirrakkomanda t-twaqqif ta’ osservatorju jew ta’ database fuq is-CCS; 

3. Jitlob lill-Kummissjoni tissokta tiżviluppa l-istudji u tiġbor id-data dwar ir-rwol 

ekonomiku u soċjali tas-CCS, b’mod partikolari billi l-element li jirbaħ fuq l-oħrajn fost 

il-varji setturi ekonomiċi; 

4. Jiddispjaċih li l-azzjonijiet proposti mill-Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha 

dedikata għas-CCS 1 m’għandhiex ħlief orizzont u impatt limitati; jenfasizza l-ħtieġa li 
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jitqiesu l-perspettivi f’dawn is-setturi fuq terminu itwal u li jiġi stabbilit programm ta’ 

miżuri strutturati u konkreti sabiex dawn jiġu allinjati mal-Istrateġija Ewropea 2020; 

ifakkar li l-appoġġ għall-ħolqien mill-Unjoni, mill-Istati Membri u mill-awtoritajiet lokali 

hu vitali; 

5. Jistieden lill-Kummissjoni torganizza, abbażi tal-pjattaforma eżistenti dwar il-potenzjali 

tal-industriji kulturali u kreattivi, forum estiż li jiġbor flimkien lill-atturi ta’ dawn is-

setturi sabiex iqisu soluzzjonijiet konkreti u b’dan il-mod jipparteċipaw b’mod attiv fl-

istabbiliment ta’ programm politiku strutturat fuq terminu medju u twil; 

6. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinsistu fuq ir-rwol ta’ pern tas-CCS fl-

innovazzjoni, bil-għan li jinħoloq irbit trasversali, li joħloq effetti ta’ agglomerazzjoni u 

ta’ cluster u jagħti opportunitajiet ġodda għall-investiment u għall-impjiegi; 

7. Jinnota li r-riċerka mmexxija mir-riċerka għandha tkun sostnuta minn objettiv favur it-

tkkabir fi swieq ġodda bl-offerta ta’ prodotti kreattivi innovattivi; 

8. Iqis li l-appoġġ u t-trawwim tal-iżvilupp ta’ sinerġiji ma’ setturi oħrajn ma’ setturi oħrajn 

huma kruċjali għalbiex tingħata spinta lit-tkabbir ekonomiku; jissottolinja f’dan is-sens ir-

rwol tat-turiżmu kulturali fil-ħolqien tal-ġid, fil-forma ta’ familjarizzazzjoni mal-

patrimonju kulturali tagħna u tal-attendenza fl-eventi kulturali bħalma huma l-festivals u 

l-vjaġġi marbutin mat-tagħlim tal-lingwi; 

9. Jenfasizza n-natura fern varjata tal-ekosistemi kulturali u kreattivi u jinsisti fuq il-ħtieġa li 

tiġi indirizzata din il-kwistjoni billi tiġi promossa l-introduzzjoni ta’ identità komuni 

permezz tat-tħeġġiġ ta' produzzjonijiet konġunti kif ukoll bil-ħolqien ta’ spazji għad-

djalogu komuni u l-iskambju bejn il-bosta protagonisti fi ħdan is-CCS, ħalli jinħolqu r-

rabtiet ġodda bejn l-atturi u l-ħiliet u l-għarfien ikunu jistgħu jiġu ttrasferiti lejn u mill-

fergħat l-oħrajn tal-ekonomija; jenfasizza l-fatt li dawn l-inizjattivi għandhom jippermettu 

li joħorġu l-interessi komuni tagħhom filwaqt li jqisu d-diversità kulturali, li għandha tiġi 

rikonoxxuta għall-għana tagħha, is-saħħa u l-potenzjal għall-iżvilupp tagħha li, flimkien, 

jgħinu biex tinħoloq identità komuni Ewropea; 

10. Jissottolinja l-promozzjoni tal-għarfien u t-trasferiment reċiproku tal-ħiliet u l-għarfien 

essenzjali għall-kollaborazzjoni bejn l-impriżi kreattivi permezz tal-clusters tal-

kompetittività, l-inizjattivi tal-eċċellenza u n-netwerking, u b’hekk joħolqu kultura 

komuni għas-CCS, u jinkoraġġixxu lis-setturi varji jaħdmu flimkien ħalli jlaħħqu mal-

isfidi ekonomiċi u soċjetali ġodda b’mod aktar effikaċi; 

11. Jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta’ bażi territorjali, ħalli l-ħiliet ikunu kondiviżi bejn is-setturi 

bil-ħolqien ta' clusters u t-titjib tal-iskambji sabiex jiġu attirati l-investituri li jippermettu 

lid-diversi intrapriżi kulturali u kreattivi (VSBs, SMEs, NGOs u istituzzjonijiet kulturali) 

jkomplu jiffavorixxu t-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi; 

12. Ifakkar li l-maġġoranza tal-kumpaniji fis-CCS huma impriżi żgħar jew ta’ daqs medju, u 

jissottolinja, għaldaqstant, il-ħtieġa li jingħataw appoġġ partikolari f’dan il-kuntest; 

13. Iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jippromwovu u jirrikonoxxu l-viżibilità tas-CCSs, li 

huma l-‘eċċezzjoni kulturali’ tal-Ewropa; 

14. Jiġbed l-attenzjoni għad-diversità tar-regoli dwar is-CCS u jirrakkomanda li jkunu 



implementati l-miżuri għall-armonizzazzjoni tar-regoli u l-prattiki fl-Unjoni; 

Il-kundizzjonijiet tax-xogħol għal professjonisti fis-setturi kulturali u kreattivi 

15. Ifakkar li l-professjonisti fis-CCS irid jiġu ggarantit lilhom status soċjali ħalli jkunu 

jistgħu jgawdu kundizzjonijiet ta’ xogħol sodisfaċenti u miżuri adegwati fir-rigward tas-

sistemi fiskali, jeddhom għax-xogħol, jeddijiethom għas-sigurtà soċjali u l-jeddijiet tal-

awtur biex titjieb il-mobilità fl-UE; 

16. Jistieden li tingħata kunsiderazzjoni lill-miżuri għall-finanzjament ġust u għar-

remunerazzjoni tal-artisti indipendenti; jisħaq, barra minn hekk, dwar il-ħtieġa li tittejjeb 

il-koordinazzjoni bejn il-bosta sistemi Ewropej tas-sigurtà soċjali għal tali artisti fid-dawl 

tan-natura altament mobbli tagħhom; 

17. Jistieden lill-Istati Membri jadattaw skemi ta’ sigurtà soċjali għad-dinjiet tax-xogħol 

kreattiv, l-aktar fis-settur diġitali, billi jqisu l-fatt li n-nies fl-impjiegi kreattivi ta’ sikwit 

iridu jalternaw bejn l-istatus ta’ impjegat u l-istatus ta’ min jaħdem għal rasu jew jagħmlu 

ż-żewġ tipi ta’ xogħol simultanjament; 

18. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippermettu lill-ħaddiema fis-CCS 

ikollhom aċċess għall-assikurazzjoni fuq is-saħħa u għall-assikurazzjoni (volontarja) 

għall-qgħad kif ukoll skemi ta’ pensjoni okkupazzjonali u personali b’kondizzjonijiet li 

jifilħu jħallsu għalihom; 

19. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu standards minimi ta’ sigurtà 

soċjali u ftehimiet kollettivi fis-CCS, inter alia, billi jorbtu l-appoġġ pubbliku mal-

ottemperanza ma’ tali standards; 

L-edukazzjoni u t-taħriġ 

20. Jenfasizza l-bżonn li l-Istati Membri jtejbu s-sistemi ta’ taħriġ, ta’ apprendistat u ta’ 

kwalifiki, b’mod partikolari billi l-istudenti tad-dixxiplini kulturali u artistiċi jkunu jistgħu 

jiksbu taħriġ adattat għall-ħtiġijiet tad-dinja professjonali attwali, biex in-negozju u t-

tagħlim jitqarrbu lejn xulxin u tiġi żgurata implementazzjoni effikaċi fl-Istati Membri 

kollha; iqis li fil-korsijiet tal-IT għandha tingħata biżżejjed attenzjoni lill-opportunitajiet 

fis-settur tal-kontenut onlajn (eż. l-imħatri fuq il-logħob); 

21. Huwa tal-fehma li hu neċessarju, bħala parti mit-taħriġ fid-dixxiplini kulturali, artistiċi u 

kreattivi, ukoll li jkunu mgħallmin il-ħiliet li huma prerekwiżit għalbiex jingħata bidu 

għal impriża CCS; 

22. Iqis li hu essenzjali li jitjiebu l-attrazzjoni u x-xbiha tat-taħriġ manwali, artistiku u 

kulturali fost l-allievi, il-ġenituri tat-tfal tal-iskola u l-istituzzjonijiet, u li tinġieb lura l-

verità f'dak li għandu x'jaqsam mal-opportunitajiet u l-ħolqien tal-ġid, inkluż bit-twaqqif 

ta' osservatorju jew ta' database; 

23. Jissottolinja l-importanza tal-preservazzjoni u l-promozzjoni tar-rabtiet tas-snajja’ mas-

setturi tas-CCS; 

24. Jistieden lill-Kummissjoni tirrikonoxxi n-natura speċifika tas-snajja’ ewlenin, li huma 

għejun ġenwini ta’ impjiegi Ewropej li huma msejsin fuq kriterji komuni għas-CCS ta’ 



valur għoli; innovazzjoni u kreatività; eċċellenza u estetiżmu; know-how u teknoloġija; u 

tagħlim għal matul il-karriera u promozzjoni tal-għarfien; 

25. Iqis li jeħtieġ li jissaħħu r-rabtiet bejn is-sistema tal-edukazzjoni, iċ-ċentri ta’ riċerka, l-

organizzazzjonijiet ta' taħriġ u l-intrapriżi tas-CCS sabiex jinħolqu sinerġiji trasversali u 

interdixxiplinarji aktar inklussivi, b'mod partikolari permezz tal-ħolqien ta’ pjattaforma 

ta’ skambji u ta’ alleanzi u ta’ partenarjati li jgħinu lill-parteċipanti jaħsbu u jaġixxu 

b’mod li għandu mnejn jwassal għal suċċess kollettiv, billi jiżdied iktar il-valur tal-kapital 

uman tal-Unjoni, jiġi żgurat għarfien imtejjeb fost il-protagonisti, jiġu identifikati ħiliet 

speċifiċi, jittejjeb il-fehim tal-iżviluppi fl-impjiegi u l-ħiliet u jitħeġġeġ spirtu 

intraprenditorjali; 

26. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni twaqqaf alleanzi tal-għarfien bejn l-edukazzjoni ogħla u 

n-negozji fil-qasam tas-CCS; 

27. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni twaqqaf alleanzi fis-settur tal-ħiliet bejn l-edukazzjoni 

vokazzjonali u t-taħriġ u n-negozji fil-qasam tas-CCS; 

28. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri javvanzaw fit-triq tar-rikonoxximent 

reċiproku tas-suġġetti akkademiċi, tal-kwalifiki professjonali u tad-diplomi relatati mal-

istudji kulturali u artistiċi; 

29. Ifakkar fl-importanza ta’ appoġġ għall-aċċess għall-kultura u l-għarfien letterarju u l-

edukazzjoni dwarhom mill-iktar età żgħira u matul il-ħajja kollha sabiex jiġi promoss l-

iżvilupp tal-kreattività u jiġu żviluppati t-talenti u jgħaddi l-għoġba għall-kultura; 

30. Jaċċentwa l-ħtieġa urġenti għall-promozzjoni tal-kreattività tal-kreaturi żgħażagħ u għall-

appoġġ tal-parteċipazzjoni pubblika fil-kreazzjoni tal-kultura; 

31. Jikkunsidra li l-edukazzjoni artistika u kulturali hija meħtieġa għall-opportunitajiet 

indaqs, id-demokratizzazzjoni tal-aċċess għall-kultura u l-koeżjoni soċjali, bħala mezz ta’ 

espressjoni u djalogu individwali u kollettivi u mezz ta’ promozzjoni tal-komprensjoni 

reċiproka; jenfasizza barra minn hekk li tgħin lit-tfal tal-iskola jikkultivaw lilhom 

infushom billi jiżviluppaw l-abilitajiet artistiċi, jiltaqgħu mal-artisti, jaraw xogħlijiet tal-

arti u jżuru postijiet ta’ valur kulturali; 

32. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jikkonsidraw it-twaqqif ta’ direttorju Ewropew 

tal-għarfien espert bil-għan li jkun preservat u promoss il-għarfien espert Ewropew; 

jistieden lill-Istati Membri u lill-istakeholders tas-CCS jiżviluppaw korsijiet ta’ taħriġ 

dwar tali għarfien espert; 

Il-finanzjament tas-setturi kreattivi u kulturali 

33. Jikkunsidra bħala indispensabbli li jiġu permessi u żgurati skemi ta' finanzjament 

adegwati, u li ssir implimentazzjoni effettiva tal-istrumenti għas-CCS, b’mod partikolari 

għall-SMEs; jissottolinja l-ħtieġa li jinżammu u jissaħħu l-politiki governattivi b’appoġġ 

għas-CCS, u b’hekk jiżguraw il-fattibilità futura tax-xogħol kreattiv indipendenti ta’ 

kwalità għolja; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jiżviluppaw mezzi ta’ valutazzjoni 

ta’ xogħlijiet intanġibbli, b'mod partikolari billi jwaqqfu osservatorju jew banka data, u 

jikkunsidraw it-twaqqif ta’ bank tal-investiment kulturali; 



34. Jaċċentwa wkoll, f’dan is-sens, l-opzjonijiet il-ġodda bħalma huma l-finanzjament mill-

kotra u l-investiment mill-kotra; 

35. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jqisu l-appoġġ u l-finanzjament xierqa għas-CCS fil-politiki 

soċjali u ekonomiċi tagħhom; 

36. Jissottolinja l-ħtieġa li jkun hemm appoġġ għall-finanzjament Ewropew tas-CCS, inkluż 

fi żminijiet ta’ kriżi ekonomika; espressament jitlob lill-Parlament imexxi ’l quddiem 

baġit ambizzjuż u sostanzjali għall-kultura; jistieden, għaldaqstant, lill-Kunsill ma 

jnaqqasx il-baġit allokat mill-Kummissjoni għall-programm ‘Ewropa Kreattiva’; 

37. Jissottolinja l-importanza tal-iżvilupp ta’ servizzi ta’ konsulenza u ta’ għoti ta’ pariri 

f’dak li għandu x’jaqsam mal-finanzjament tan-negozju u mal-ġestjoni ħalli jkunu 

megħjuna l-SMEs u l-VSBs huma u jaħkmu l-għodod meħtieġa għal governanza tajba tal-

kumpaniji, bil-għan li jitjiebu l-ħolqien, il-produzzjoni, il-promozzjoni u d-distribuzzjoni 

tal-prodotti u s-servizzi kulturali; 

38. Huwa tal-fehma li l-Istati Membri u l-professjonisti rilevanti kollha għandhom itejbu l-

kapaċitajiet ta’ inġinerija tal-proġetti tal-istakeholders tas-CCS billi jagħtu taħriġ 

vokazzjonali jew billi jwaqqfu korpi li jassistu fir-redazzjoni tal-pjanijiet finanzjarji; 

39. Jilqa’ l-faċilitajiet proposti ta’ self ikkontemplati skont il-programmi Ewropa Kreattiva, 

COSME u Orizzont 2020, billi dawn l-istrumenti joffru aktar opportunitajiet diversifikati 

ta’ finanzjament lis-CCS; 

40. Jissottolinja l-importanza tat-tkabbir tal-għarfien fl-istituzzjonijiet finanzjarji tal-

karatteristiċi speċifiċi tas-CCS ħalli jitjieb l-aċċess għas-CCS għall-fontijiet privati ta’ 

finanzjament; 

41. Jitlob lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri meħtieġa filwaqt li 

jirrakkomanda tipi mħallta ta’ finanzjament, bħal sħubiji publiċi-privati, li jkunu soġġetti 

għal rekwiżiti ta' trasparenza u li ma jipperikolawx il-finanzjament pubbliku meħtieġ, billi 

jitwaqqfu sistemi ta’ garanziji għas-self għall-organizzazzjonijiet iż-żgħar u billi jesplora 

mezza alternattivi ta’ finanzjament bħalma huwa l-finanzjament mill-kotra; 

42. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jfittxu mezzi alternattivi ta' finanzjament għas-CCS, l-aktar fi 

żminijiet ta' kriżi; iqis, f’dan is-sens, li l-isponsorizzazzjoni tista' tkun opzjoni alternattiva 

fattibbli; 

43. Hu tal-fehma li, fis-settur awdjoviżiv, il-kontribut tas-servizzi awdjoviżivi għall-

finanzjament tax-xogħlijiet Ewropej awdjoviżivi hu essenzjali għall-appoġġ tal-isforzi 

kreattivi u għandu jissaħħaħ bi traspożizzjoni ċara u kwantifikata tad-Direttiva dwar is-

Servizzi tal-Midja Awdjoviżivi 1; 

44. Iħeġġeġ lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimplimentaw qafas regolatorju 

favorevoli, b’mod partikolari bil-ħolqien ta’ ambjent favorevoli tan-negozju għall-SMEs 

fis-setturi tas-CCS billi jnaqqsulhom il-piżijiet amministrattivi u regolatorji; 

45. Iħeġġeġ lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħmlu aktar progress lejn l-

                                                 
1 ĠU L 95, 15.4.2010, p. 1. Verżjoni korretta ppubblikata fil-ĠU L 263, 6.10.2010, p.15. 



armonizzazzjoni tat-taxxa u, b'mod partikolari, itemmu d-diverġenzi bejn l-Istati Membri 

fit-tassazzjoni tal-prodotti kulturali; 

46. Ifakkar li f'dawn is-setturi hemm kwantità kbira ta' SMEs u jqis li jeħtieġ li tiġi stabbilita 

fiskalità adegwata għalihom biex jiżdied it-tkabbir u jiġi evitat li jisparixxu; 

47. Ifakkar li l-fondi strutturali joffru perspettivi importanti f’termini ta’ finanzjament għall-

kultura, il-kreattività u l-innovazzjoni fl-Unjoni, billi l-investimenti msejsin fuq il-kultura 

jistgħu jirċievu finanzjament skont it-tlitt objettivi li huma tal-politika ta’ koeżjoni, 

jiġifieri l-konverġenza, il-kompetittività reġjonali u l-impjiegi; 

48. Jiddeplora l-proposta ta’ xi Stati Membri li jirriduċu l-fondi għall-Faċilità Nikkonnettjaw 

l-Ewropa b’EUR 8.2 biljun fil-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) li ġej, li se jkollha 

effett ħażin fuq l-appoġġ li jingħata lit-tkabbir tal-infrastruttura tal-broadband u b’hekk 

fuq l-iżvilupp tal-mudelli tan-negozju onlajn għas-CCS; 

49. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni għall-użu tal-għodod u l-programmi 

eżistenti u futuri, bħalma huma l-MEDIA jew il-mekkaniżmu ta’ garanzija tal-programm 

Ewropa Kreattiva, u biex isiru miżuri speċifiċi li jiffaċilitaw konsegwentement l-aċċess 

tal-atturi tas-CCS għall-finanzjamenti permezz tal-istrumenti tagħhom, b'enfasi partikolari 

fuq l-użu massimu effettiv tad-diġitizzazzjoni ta' pjattaformi għas-semplifikazzjoni tal-

proċessi tat-tressiq, l-evalwazzjoni u l-ġestjoni u l-minimizzazzjoni tal-piżijiet 

amministrattivi; 

50. Iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet tal-UE jiżguraw livell ambizjuzz għall-istrand MEDIA l-ġdida 

fl-QFP (2014-2020); 

L-opportunitajiet u l-isfidi tad-diġitalizzazzjoni, il-globalizzazzjoni u l-aċċess għas-swieq 

internazzjonali 

51. Jemmen li l-għodod u l-pjattaformi diġitali u onlajn joffru opportunitajiet mingħajr 

preċedenti għalbiex is-CCS jiżviluppaw mudelli ġodda ta' negozju, jiġbdu udjenzi ġodda 

u jespandu s-swieq tagħhom kemm fl-Unjoni kemm fil-pajjiżi terzi; 

52. Jissottolinja li l-eżistenza ta’ 27 sistema differenti ta’ ġestjoni tal-jeddijiet tal-proprjetà 

intellettwali hi ta’ piż partikolari għas-CCS Ewropej, u li r-reġim frammentat ta’ bħalissa 

jeħtieġ li jiġi riformat ħalli jkun iffaċilitat l-aċess għaċ-ċirkolazzjoni (globali) tal-

kontenut, li għandha wkoll tikber, u b'mod tali li jkun permess lill-artisti, lill-kreaturi, lill-

konsumaturi, lin-negozji u lill-udjenzi li jibbenefikaw mill-iżviluppi diġitali, mill-kanali l-

ġodda ta' distribuzzjoni, mill-mudelli l-ġodda tan-negozju u minn opportunitajiet oħrajn; 

53. Jikkunsidra li fl-era diġitali, sistema moderna u bilanċjata ta’ protezzjoni tad-drittijiet ta’ 

proprjetà intellettwali (DPI) li fl-istess ħin tippermetti li jiġi żgurat ħlas xieraq lill-

kategoriji kollha ta’ detenturi tad-drittijiet u jiġi żgurat lill-konsumaturi l-aċċess ħafif għal 

kontenut u għażla reali fir-rigward tad-diversità lingwistika u kulturali, hija kundizzjoni 

essenzjali għalbiex ikun żgurat li s-CCS ikunu komepetittivi; 

54. Jaċċentwa li l-protezzjoni tad-DPI ma għandhiex thedded in-newtralità tal-Internet; 

55. Jaċċentwa t-tkabbir esponenzjali fl-użu tas-servizzi diġitali innovattivi għall-aċċess għax-

xogħlijiet kulturali, u jissottolinja l-ħtieġa li tkun żgurata ekosistema stabbli li 



tinkoraġġixxi l-investiment fis-CCS, il-ħolqien tal-impjiegi fl-Ewropa u l-promozzjoni 

tal-mudelli innovattivi tan-negozju; 

56. Jitlob konsegwentement lill-Kummissjoni tiżviluppa qafas regolatorju li jkun adattat fuq 

il-karatteristiċi ta’ dawn is-setturi, u li jarmonizza u jirriforma l-qafas tal-jeddijiet tal-

awtur ħalli jtejjeb l-aċċess għall-kontenut u ħalli jsaħħaħ il-pożizzjoni u l-għażla tal-

kreaturi, u jipproponi kondiviżjoni aħjar tar-responsabilitajiet fil-katin tal-valur diġitali, 

billi jagħti l-attenzjoni dovuta lill-kompetittività tas-CCS; 

57. Jissottolinja f’dan is-sens ir-rwol importanti tas-soċjetajiet ta’ ġbir fil-għoti ta’ aċċess 

għall-wirt kulturali billi jeżegwixxu b’mod effikaċi l-DPI u jissemplifikaw il-formalitajiet 

għall-utenti; 

58. Ifakkar fil-kooperazzjoni internazzjonali u fil-potenzjal tas-CCS fir-rigward tal-

esportazzjoni u fil-fatt li hu fl-interess tal-Unjoni li tippromwovi l-iskambji fost il-

professjonijiet fis-settur, inkluż f’pajjiżi terzi, u li tattira u tiżviluppa t-talenti kreattivi; 

jissottolinja r-rwol importanti tal-industriji tal-kultura u tal-kreattività fit-tixrid, l-

attrazzjoni u l-promozzjoni tal-kultura Ewropea; 

59. Jissottolinja l-ħtieġa ta’ ħidma favur ir-rikonoxximent reċiproku tal-istatus tal-artisti, ħalli 

jinsabu mezzi kif jingħataw opportunitajiet għall-mobilità u kif l-aħjar li jsir użu mill-

programmi ta’ taħriġ, netwerking u moviment liberu tal-professjonisti tas-CCS, l-aktar l-

istakeholders kulturali, kif ukoll l-artisti u x-xogħlijiet; 

60. Iqis li hu essenzjali li l-UE u l-Istati Membri tagħha jżommu l-possibbiltà li jippreservaw 

u jiżviluppaw il-politiki kulturali u awdjoviżivi tagħhom, u li jagħmlu dan fil-kuntest tal-

liġijiet, tal-istandards u tal-ftehimiet eżistenti tagħhom, inkluża l-Konvenzjoni tal-

UNESCO dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Diversità tal-Espressjonijiet Kulturali; 

jitlob, għaldaqstant, li l-esklużjoni tas-servizzi kulturali u awdjoviżivi, inklużi dawk 

mogħtijin onlajn, tkun kjarament dikjarata fil-ftehimiet bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi; 

jagħmel enfasi f’dan is-sens fuq il-ħtieġa li l-kultura u l-awdjoviżiv jinżammu ’l barra 

mill-ambitu tal-mandat ta’ negozjar għall-ftehima ta’ kummerċ ħieles bejn l-UE u l-Istati 

Uniti tal-Amerika, filwaqt li jfakkar li x-xogħlijiet kulturali u kreattivi ma humiex 

prodotti bħall-oħrajn; 

61. Jisħaq dwar il-ħtieġa li l-UE u l-Istati Membri tagħha jfasslu u jirrediġu, skont it-termini 

tal-Konvenzjoni tal-UNESCO tal-2005, politiki li jkunu favur id-diversità kulturali u li 

jkunu joqogħdu għall-era diġitali; 

62. Jissottolinja l-ħtieġa li jissaħħew il-politiki dwar id-diġitalizzazzjoni tax-xogħlijiet għall-

promozzjoni tal-aċċess għal kemm jista' jkun wirt kulturali Ewropew; 

63. Jissottolinja l-importanza tad-diplomazija kulturali kif ukoll il-ħtieġa li l-UE taġixxi ta’ 

attur globali ħalli tkattar il-kompetittività global tas-CCS tagħha; 

64. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi strumenti xierqa li jippermettu lis-CCS jesportaw 

lejn is-swieq internazzjonali bil-kondizzjonijiet it-tajbin; 

65. Jistieden li s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna jintuża għall-promozzjoni tas-CCS; 

66. Ifakkar li dik il-kultura għandha effetti indiretti fuq setturi oħrajn tal-ekonomija; jitlob, 



għaldaqstant, lis-CCS itejbu l-kooperazzjoni mas-setturi l-oħrajn bħalma huma t-

teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT) u t-turiżmu bil-għan li jissodisfaw 

l-isfidi tat-teknoloġija diġitali, tal-globalizzazzjoni u tal-aċċess għas-swieq 

internazzjonali; 

L-iżvilupp lokali u reġjonali 

67. Jinsisti fuq l-importanza tal-politiki territorjali tal-kultura u l-kreattività, u għalhekk fuq 

ir-rwol ċentrali tal-awtoritajiet lokali, reġjonali u makroreġjonali fil-promozzjoni u l-

appoġġ tas-CCS, filwaqt li titqies ukoll il-kultura popolari, billi jsir użu mill-istrumenti u 

l-arranġamenti finanzjarji t-tajbin; jilqa’ l-inizjattivi meħudin mill-amministrazzjonijiet 

pubbliċi għall-iżvilupp tal-istrutturi ta’ sostenn ta’ negozju reġjonali għall-industriji 

kreattivi, inkluż permezz ta’ proġetti finanzjarji mill-UE; 

68. Jissottolinja li l-industriji kulturali u kreattivi għandhom ikunu parti mill-istrateġiji 

soċjoekonomiċi tal-UE u nazzjonali; jissottolinja l-ħtieġa għal aktar koordinament ta' 

diversi politiki, inklużi l-politiki industrijali, edukattivi u ta' innovazzjoni, il-politiki tat-

turiżmu, reġjonali, urbani, lokali u tal-iżvilupp tal-ispazju; iħeġġeġ ukoll lill-awtoritajiet 

lokali u reġjonali biex, b’konformità mal-prinċipju tas-solidarjetà, jinkludu s-CCS fl-

istrateġiji ekonomiċi tagħhom fuq perjodu medju u fit-tul; 

69. Jindika n-natura trasversali tal-industriji kulturali u kreattivi bħala għodda ta’ 

komunikazzjoni attraenti u l-importanza globali ta’ dawn l-industriji mhux biss għall-

ekonomija dinjija, iżda wkoll għat-tkabbir sostenibbli, intelliġenti u inklużiv, l-

innovazzjoni, l-intraprenditorija, il-koeżjoni soċjali u l-iżvilupp tas-soċjetà; jisħaq fuq il-

fatt li dawn is-setturi għandhom potenzjal lokali u reġjonali rikk ta’ tkabbir li 

jirrappreżenta opportunitajiet tas-suq ġodda għall-imprendituri ta’ industriji kulturali u 

kreattivi u b'hekk għall-impjieg fis-settur kulturali; 

70. Jemmen li l-kompetenzi differenti koperti minn dawn l-industriji, kif ukoll l-interazzjoni 

bejn il-ħallieqa u t-teknoloġiji, spiss huma bbażati lokalment u għalhekk għandhom jiġu 

appoġġjati bit-twaqqif ta' pjattaformi, netwerks, raggruppamenti, inkubaturi tan-negozju u 

sħubiji lokali u reġjonali li jrawmu sinerġiji, jgħinu biex jinstabu mekkaniżmi għall-

finanzjament tal-kreattività u l-innovazzjoni, u jappoġġjaw il-ġestjoni ta' postijiet tax-

xogħol battala u l-opportunitajiet ta' finanzjament; 

71. Jissottolinja l-importanza tal-kultura fir-revitalizzazzjoni ekonomika tal-ibliet; iħeġġeġ 

lill-Kummissjoni tappoġġja t-tagħlim fost l-ugwali qalb l-amministrazzjonijiet urbani 

ħalli dawk fil-gvernijiet lokali li jieħdu d-deċiżjonijiet jikkondividu l-prattiki tajbin; 

72. Jemmen li l-modernizzazzjoni tal-infrastruttura kulturali tista’ tgħin għar-rivitalizzazzjoni 

taz-zoni urbani, billi jiżguraw il-benefiċċji soċjali u ekonomiċi; 

73. Jirrakkomanda li jkun sfruttat il-potenzjal ekonomiku moħbi fis-setturi kreattivi ħalli 

titjieb il-kwalità tal-ħajja fl-ibliet u fir-reġjuni; 

74. Jipproponi approċċ imsejjes fuq id-dinamika territorjali bil-għan li jiddaħħlu l-

istakeholders kollha (l-artisti, l-awtoritajiet lokali, ir-rappreżentanti tal-professjonijiet, 

eċċ) fil-governanza kulturali fil-livell lokali u reġjonali; 

75. 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 u appoġġati biżżejjed; jisħaq li l-ġbir tad-data statistika f’dawn is-setturi hu 

inadegwat fil-livelli kollha, u li l-agħar sitwazzjoni tinsab fil-livell reġjonali u lokali; 

jenfasizza li l-impatt tal-ICT dwar is-setturi kulturali u kreattivi għandu jiġi analizzat, 

sabiex dawn jiġu adattati għall-ambjent teknoloġiku ġdid u marbuta ma’ żviluppi 

teknoloġiċi; 

76. Jenfasizza li s-CCS, b'mod partikolari s-SMEs, jikkostitwixxu ingranaġġ importanti għat-

tkabbir u l-iżvilupp fil-livell lokali, reġjonali u transkonfinali (Stat Membru), b’mod 

partikolari billi jkunu promossi l-wirt, it-turiżmu u ċentri ta’ eċċellenza kulturali, biex 

jippromwovu l-faxxinu tat-territorji, billi tingħata attenzjoni partikolari lir-reġjuni b'wirt 

kulturali kbir, ir-ristrutturazzjoni tan-nisġiet soċjoekonomiċi, il-ħolqien ta’ attivitajiet 

ġodda u l-ħolqien ta’ impjiegi stabbli u sostenibbli; ifakkar li dan japplika b’mod 

partikolari għat-turiżmu, billi l-ibliet u r-reġjuni b’settur f’saħħtu tal-kultura huma 

partikolarment attraenti għat-turisti; 

77. Jevidenzja l-importanza tal-iskemi edukattivi għall-promozzjoni tal-kreattività miż-

żgħożija ’l quddiem, u għat-trawwim tal-edukazzjoni artistika u kulturali permezz tal-

promozzjoni tal-interess fix-xogħol u l-prodotti tal-industrija kreattiva matul l-

edukazzjoni primarja u sekondarja; jisħaq fuq il-fatt li billi l-awtoritajiet lokali u reġjonali 

huma ta' sikwit responsabbli mill-edukazzjoni ta' qabel l-iskola u dik primarja, għandu 

jkollhom rwol edukattiv u kulturali importanti f'dan il-proċess tal-indirizzar tal-kultura u 

l-kreattività bħala parti integrali mill-iżvilupp reġjonali u urban; jissottolinja l-importanza 

tat-taħriġ mhux formali għall-adulti biex jiżviluppaw kapaċitajiet ta' adattament għal suq 

tax-xogħol li qed jinbidel kostantement. 

78. Jenfasizza li l-fondi disponibbli skont il-QFP futur, speċjalment taħt il-FSE u l-FEŻR, 

għandhom jintużaw biex isaħħu l-industriji kulturali u kreattivi kif ukoll il-kapaċità 

amministrattiva u istituzzjonali nazzjonali, reġjonali u lokali biex jaħdmu flimkien, biex 

jiżdied il-qligħ ekonomiku, soċjali, edukattiv u kulturali minn dawn l-industriji; jiġbed l-

attenzjoni għar-reġjuni l-aktar imbiegħda, fejn huwa aktar ikkumplikat biex jitwaqqfu u 

jiġu żviluppati l-industriji kulturali u kreattivi; 

79. Hu tal-fehma, għaldaqstant, li r-rekwiżiti tat-territorjalizzazzjoni li ġew b'riħet ċerti 

miżuri reġjonali jew nazzjonali ta' għajnuna għaċ-ċinema għenu li tinżamm din ir-rabta 

bejn il-kultura u l-ġeografija u għandhom jinżammu, skont il-kondizzjonijiet misjubin fil-

komunikazzjoni tal-2001 dwar iċ-Ċinema1; 

80. Jinnota li s-CCS huma soġġetti għal trasformazzjoni dinamika u jippermettu l-ħolqien ta’ 

clusters li jmexxu l-progress u l-iżvilupp tal-ibliet u tar-reġjuni; 

81. Jirrimarka l-fatt li l-industriji kulturali u kreattivi jikkontribwixxu għaż-żamma u t-titjib 

tal-wirt kulturali, storiku u arkitettoniku kbir tal-Ewropa; jisħaq fuq l-importanza tal-wirt 

kulturali mobbli, jiġifieri artefatti bħala prodott tal-kreattività tal-bniedem mill-antikità 

sal-lum; jenfasizza li s-CCS huma importanti għall-iżvilupp tal-industrija tat-turiżmu tal-

UE, u huma ta’ interess kbir għat-turisti mill-pajjiżi kemm tal-UE kemm mhux tal-UE; 

jemmen li, fid-dawl ta’ dan il-valur miżjud, is-CCS għandhom ikunu appoġġjati b'mod 

b'saħħtu mill-baġit futur tal-UE u permezz ta' dokumenti ta' ipproggrammar nazzjonali u 

                                                 
1 ĠU C 43, 16.2.2002, p. 6. 



reġjonali imfassla għall-perjodu 2014-2020, billi jġibu magħhom opportunitajiet 

ekonomiċi importanti; 

82. Jissottolinja l-ħtieġa tal-preservazzjoni tal-wirt nazzjonali u l-promozzjoni tal-kontenut 

kulturali ta' reġjun partikolari kemm lokalment kemm barra mill-pajjiż; 

83. Iqis li n-nies, prodotti u servizzi kreattivi, bħala parti mid-diversità kulturali tal-UE, 

għandhom ikunu l-bażi ta' suq uniku Ewropew b'saħħtu u reġjuni żviluppati sew, kif ukoll 

dawk tal-ekonomiji lokali fejn jistgħu jikkontribwixxu għall-ħolqien ta' attivitajiet 

ekonomiċi ġodda u impjiegi ġodda; jitlob li jkun hemm użu aħjar tal-industriji kulturali u 

kreattivi fl-attrazzjoni tal-investiment u t-talent varjat lejn l-Ewropa; jenfasizza li l-

intraprendituri fis-CCS m'għandhomx aċċess faċli għal finanzjament; jitlob lill-Istati 

Membri jadottaw miżuri soċjali u fiskali adegwati u jappoġġjaw l-ekonomija kreattiva kif 

ukoll mudelli ta’ negozju ġodda għall-industriji kulturali u kreattivi adattati għas-suq 

Ewropew, li jkun jippermetti l-mobilità tal-artisti u n-nies li jaħdmu fl-industriji kulturali 

u kreattivi u jgħinuhom jegħlbu l-ostakli marbutin mas-sistemi fiskali jew soċjali 

differenti jew l-ostakli lingwistiċi, u jippromwovu fehim aħjar fost il-pajjiżi u l-kulturi; 

o 

o  o 

84. Jagħti istruzzjoni lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-

Kummissjoni, u lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri. 

 

 

 


