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SUĠĠERIMENTI

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

A. billi l-ħallieqa, l-artisti, u l-industriji kulturali Ewropej għandhom rwol deċiżiv fil-ħolqien 
ta’ identità kulturali Ewropea, fil-valuri komuni, u fl-iżvilupp kontinwu taċ-ċittadinanza 
Ewropea li, waqt lijittraxxendi l-Istat Nazzjon, jirrikonoxxi wkoll id-diversità kulturali 
fuq skala Ewropea, nazzjonali, reġjonali u lingwistika,

B. billi, min-naħa l-oħra, l-ħallieqa, l-artisti, u l-industriji kulturali Ewropej għandhom ukoll 
impatt reali fuq l-introjtu ekonomiku, fuq is-sorsi ta’ ġid, u fuq il-ħolqien ta’ l-impjiegi fl-
UE,

C. billi l-industriji kulturali Ewropej isibu ruħhom f’sitwazzjoni komuni għal kollha,

D. billi, fl-UE, il-kummerċ internazzjonali tal-prodotti u s-servizzi kulturali m’hux 
ibbilanċjat sewwa,

E. billi d-diversità lingwistika u kulturali, filwaqt li huma valuri fihom innifishom, huma 
sfida għas-sejba ta' approċċ komuni tassew Ewropew għall-isfidi tal-globalizzazzjoni li 
qed jiffaċċjaw l-industriji kulturali,

F. billi fil-qasam tal-kummerċ u kultura internazzjonali, id-dejta tvarja u għalhekk hemm 
nuqqas konsiderevoli ta’ ċifri li ta’ min joqgħod fuqhom,

G. billi t-teknoloġiji l-ġodda għandhom jitqiesu bħala sors oriġinali ta’ opportunità ta’ 
negozju fl-industriji kulturali li għandhom impatt globali dirett,

H. billi t-teknoloġiji ġodda tal-midja, fosthom portali u servizzi ta’ l-internet ‘open source’ u 
l-iżvilupp tagħhom, kull ma jmorru jeħtieġu aktar kontenut sabiex jimtlew,

I. billi dawn l-iżviluppi huma theddida mingħajr preċedent li jistħoqqilhom attenzjoni mill-
UE u mill-Istati Membri tagħha fir-rigward tal-ksur ta’ drittijiet ta' proprjetà intellettwali, 
piraterija, u diġitalizzazzjoni mhux awtorizzata,

J. billi l-iffalsifikar u l-piraterija ta’ prodotti kulturali jwasslu għal telf ta’ impjiegi fl-UE, 
idgħajfu l-kompetittività ta’ l-industriji kulturali u l-kwalità tal-prodotti,

K billi l-Kummissjoni ngħatat il-poter finali sabiex tħares id-drittijiet ta’ propjetà 
intellettwali ta’ l-industriji Ewropej fil-fora internazzjonali kollha kif ukoll vis-a-vis xi
msieħba kummerċjali li għandhom rekord dgħajjef ħafna f'dan il-qasam, 

L. billi l-kultura hija inkluża speċifikament fil-ftehimiet ta’ kummerċ ħieles (FTA) u 
strument tal-kummerċ oħra, 

1. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jiggarantixxu li r-regoli li jamministraw ir-
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relazzjonijiet kummerċjali fil-livelli kemm bilaterali kif ukoll multilaterali jkunu 
trasparenti, ġusti, miftuħa u orjentati għall-aċċess għas-suq; barra minn hekk jinsisti li 
dawn ir-regoli jridu jgħinu sabiex jingħelbu l-ostakoli u sabiex jippermettu lill-industriji 
kulturali Ewropej jiżviluppaw il-potenzjal sħiħ tagħhom, b’mod partikolari fl-oqsma 
awdjoviżiv, mużikali u ta’ l-istampar;

2. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tieħu l-miżuri xierqa sabiex issaħħaħ il-ħarsien tad-
drittijiet tal-propjetà intellettwali skond l-acquis communautaire ta’ l-Unjoni, ir-regoli ta’ 
l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) u l-ftehimiet bilaterali ta’ l-UE sabiex 
jiġu meqruda l-iffalsifikar u l-piraterija;

3. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tuża s-setgħat tagħha biex tassigura li l-imsieħba tal-
kummerċ kollha jinfurzaw l-obbligi tal-ftehimiet fi ħdan il-qafas tad-WTO u tal-liġi 
internazzjonali tal-kummerċ, inkluża l-attivazzjoni eventwali ta’ l-istrumenti ta’ 
soluzzjoni għat-tilwim maħsuba mill-ftehimiet internazzjonali;

4. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiżviluppa sett koerenti ta' indikaturi sabiex tqis u 
tevalwa l-kummerċ internazzjonali fil-prodotti kulturali;

5. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tippreżenta ċifri ta’ min joqgħod fuqhom u dejta li tista’ 
titqabbel sabiex tiġi evalwata s-sitwazzjoni fl-oqsma tal-kummerċ u kultura 
internazzjonali;

6. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex iqisu dejjem aktar il-klawsoli tal-
Ftehima ta’ kummerċ ħieles ta’ l-Unjoni u strumenti oħra tal-kummerċ li jittrattaw il-
kummerċ fil-prodotti kulturali meta jsegwu dawn il-ftehimiet tal-kummerċ; 

7.  Jisħaq, f’dan ir-rigward, li l-Unjoni Ewropea għandha tappoġġja u tħaffef l-aċċess għas-
suq tal-prodotti u s-servizzi kulturali tagħha fir-rigward ta’ pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
filwaqt li tingħata attenzjoni partikulari għall-impatt pożittiv li dan jista’ jkollu fuq il-
ħolqien ta’ l-impjiegi u fuq l-iżvilupp teknoloġiku fl-industriji kulturali tagħhom.
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