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Alteração 33
Daniel Buda

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A cultura, o património cultural e a 
diversidade cultural têm uma grande 
importância para a sociedade europeia de 
um ponto de vista cultural, ambiental, 
social e económico e devem ser 
promovidos e apoiados. A Declaração de 
Roma de 25 de março de 2017 e o 
Conselho Europeu de dezembro de 2017 
declararam que a educação e a cultura são 
essenciais para a construção de sociedades 
coesas e inclusivas para todos e para 
preservar a competitividade europeia.

(1) A cultura, o património cultural e a 
diversidade cultural têm uma grande 
importância para a sociedade europeia de 
um ponto de vista cultural, ambiental, 
social e económico e devem ser 
continuamente promovidos e apoiados. Os 
setores culturais e criativos contribuem na 
íntegra para o desenvolvimento 
económico da União, criando emprego e 
crescimento, e são, portanto, cruciais para 
o futuro da Europa, sendo necessária a 
ação da UE nesta medida para garantir a 
qualidade de vida e uma cidadania ativa, 
promover valores comuns e a inclusão 
social, desenvolver o diálogo intercultural 
e criar um ambiente plural, livre e 
diversificado nos meios de comunicação 
social. A Declaração de Roma de 25 de 
março de 2017 e o Conselho Europeu de 
dezembro de 2017 declararam que a 
educação e a cultura são essenciais para a 
construção de sociedades coesas e 
inclusivas para todos e para preservar a 
competitividade europeia.

Or. ro

Alteração 34
Julia Reda

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A cultura, o património cultural e a 
diversidade cultural têm uma grande 

(1) A cultura, as artes, o património 
cultural e a diversidade cultural têm uma 
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importância para a sociedade europeia de 
um ponto de vista cultural, ambiental, 
social e económico e devem ser 
promovidos e apoiados. A Declaração de 
Roma de 25 de março de 2017 e o 
Conselho Europeu de dezembro de 2017 
declararam que a educação e a cultura são 
essenciais para a construção de sociedades 
coesas e inclusivas para todos e para 
preservar a competitividade europeia.

grande importância para a sociedade 
europeia de um ponto de vista cultural, 
ambiental, social e económico e devem ser 
promovidos e apoiados. A Declaração de 
Roma de 25 de março de 2017 e o 
Conselho Europeu de dezembro de 2017 
declararam que a educação e a cultura são 
essenciais para a construção de sociedades 
coesas e inclusivas para todos e para 
preservar a competitividade europeia.

Or. en

Alteração 35
Daniel Buda

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Comunicação da Comissão sobre 
uma nova Agenda Europeia para a 
Cultura15 estabelece os objetivos da União 
nos setores culturais e criativos. Tem por 
objetivo aproveitar o potencial da cultura e 
da diversidade cultural para a coesão social 
e o bem-estar societal — favorecendo a 
dimensão transfronteiras dos setores 
culturais e criativos, apoiando a sua 
capacidade de crescimento, incentivando a 
criatividade baseada na cultura na 
educação e na inovação — para a criação 
de emprego e o crescimento, bem como 
para o reforço das relações culturais 
internacionais. O programa Europa 
Criativa, em conjunto com outros 
programas da União, deverá apoiar a 
execução desta nova Agenda Europeia para 
a Cultura. Isto está igualmente em 
consonância com a Convenção da 
UNESCO de 2005 para a Proteção e a 
Promoção da Diversidade das Expressões 
Culturais, que entrou em vigor em 18 de 
março de 2007 e na qual a União é parte.

(4) A Comunicação da Comissão sobre 
uma nova Agenda Europeia para a 
Cultura15 estabelece os objetivos da União 
nos setores culturais e criativos. Tem por 
objetivo aproveitar o potencial da cultura e 
da diversidade cultural para a coesão social 
e o bem-estar societal — favorecendo a 
dimensão transfronteiras dos setores 
culturais e criativos, apoiando a sua 
capacidade de crescimento, incentivando a 
criatividade baseada na cultura, na 
educação e na inovação — para a criação 
de emprego e o crescimento, bem como 
para o reforço das relações culturais 
internacionais. O programa Europa 
Criativa, em conjunto com outros 
programas da União, deverá apoiar a 
execução desta nova Agenda Europeia para 
a Cultura, com vista reforçar o papel da 
cultura no futuro desenvolvimento social, 
económico e internacional da União. Isto 
está igualmente em consonância com a 
Convenção da UNESCO de 2005 para a 
Proteção e a Promoção da Diversidade das 
Expressões Culturais, que entrou em vigor 
em 18 de março de 2007 e na qual a União 
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é parte.

_________________

15 COM(2018) 267 final.

Or. ro

Alteração 36
Julia Reda

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Comunicação da Comissão sobre 
uma nova Agenda Europeia para a 
Cultura15 estabelece os objetivos da União 
nos setores culturais e criativos. Tem por 
objetivo aproveitar o potencial da cultura e 
da diversidade cultural para a coesão social 
e o bem-estar societal — favorecendo a 
dimensão transfronteiras dos setores 
culturais e criativos, apoiando a sua 
capacidade de crescimento, incentivando a 
criatividade baseada na cultura na 
educação e na inovação — para a criação 
de emprego e o crescimento, bem como 
para o reforço das relações culturais 
internacionais. O programa Europa 
Criativa, em conjunto com outros 
programas da União, deverá apoiar a 
execução desta nova Agenda Europeia para 
a Cultura. Isto está igualmente em 
consonância com a Convenção da 
UNESCO de 2005 para a Proteção e a 
Promoção da Diversidade das Expressões 
Culturais, que entrou em vigor em 18 de 
março de 2007 e na qual a União é parte.

(4) A Comunicação da Comissão sobre 
uma nova Agenda Europeia para a 
Cultura15 estabelece os objetivos da União 
nos setores culturais e criativos. Tem por 
objetivo aproveitar o potencial da cultura e 
da diversidade cultural para a coesão social 
e o bem-estar societal — favorecendo a 
dimensão transfronteiras dos setores 
culturais e criativos, apoiando a sua 
capacidade de crescimento, incentivando a 
criatividade baseada na cultura na 
educação e na inovação — para a criação 
de emprego e o crescimento, bem como 
para o reforço das relações culturais 
internacionais. O programa Europa 
Criativa, em conjunto com outros 
programas da União, deverá apoiar a 
execução desta nova Agenda Europeia para 
a Cultura, reconhecendo e promovendo 
simultaneamente o valor intrínseco da 
cultura. Isto está igualmente em 
consonância com a Convenção da 
UNESCO de 2005 para a Proteção e a 
Promoção da Diversidade das Expressões 
Culturais, que entrou em vigor em 18 de 
março de 2007 e na qual a União é parte.

_________________ _________________

15 COM(2018) 267 final. 15 COM(2018) 267 final.

Or. en
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Alteração 37
Daniel Buda

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A promoção da diversidade cultural 
europeia depende da existência de setores 
culturais e criativos florescentes e 
resilientes, com capacidade para criar, 
produzir e difundir as suas obras entre a 
um público europeu vasto e diversificado. 
O que amplia o seu potencial comercial e 
contribui para o crescimento sustentável e 
a criação de emprego. Além disso, a 
promoção da criatividade contribui para 
um aumento da competitividade e um 
maior dinamismo da inovação nas cadeias 
de valor industriais. Não obstante os 
progressos recentes, os mercados culturais 
e criativos europeus continuam 
fragmentados em função das fronteiras 
nacionais e linguísticas, o que não permite 
aos setores culturais e criativos 
beneficiarem plenamente do mercado 
único europeu, em particular do mercado 
único digital.

(5) A promoção da diversidade cultural 
europeia depende da existência de setores 
culturais e criativos florescentes e 
resilientes, com capacidade para criar, 
produzir e difundir as suas obras a um 
público europeu vasto e diversificado. O 
que amplia o seu potencial comercial e 
contribui para o crescimento sustentável e 
a criação de emprego. Além disso, a 
promoção da criatividade contribui para 
um aumento da competitividade e um 
maior dinamismo da inovação nas cadeias 
de valor industriais. Não obstante os 
progressos recentes, os mercados culturais 
e criativos europeus continuam 
fragmentados em função das fronteiras 
nacionais e linguísticas, o que não permite 
aos setores culturais e criativos 
beneficiarem plenamente do mercado 
único europeu, em particular do mercado 
único digital. Dada a relevância da 
diversidade como parte do património 
cultural da Europa, a União deve 
promover a circulação transnacional e a 
coprodução transfronteiras de obras e 
desenvolver soluções mais eficazes para 
atrair uma audiência internacional o mais 
ampla possível, garantindo ao mesmo 
tempo condições de concorrência 
equitativas nos setores culturais e 
criativos da Europa. Com vista a facilitar 
a circulação de conteúdos de audiovisual, 
o foco deve centrar-se num quadro 
adequado que conceda acesso igual a 
financiamento no setor cinematográfico a 
países com poucos recursos de 
audiovisual.

Or. ro
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Alteração 38
Julia Reda

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A promoção da diversidade cultural 
europeia depende da existência de setores 
culturais e criativos florescentes e 
resilientes, com capacidade para criar, 
produzir e difundir as suas obras entre a
um público europeu vasto e diversificado. 
O que amplia o seu potencial comercial e
contribui para o crescimento sustentável e 
a criação de emprego. Além disso, a 
promoção da criatividade contribui para 
um aumento da competitividade e um 
maior dinamismo da inovação nas cadeias 
de valor industriais. Não obstante os 
progressos recentes, os mercados culturais 
e criativos europeus continuam 
fragmentados em função das fronteiras 
nacionais e linguísticas, o que não permite 
aos setores culturais e criativos 
beneficiarem plenamente do mercado 
único europeu, em particular do mercado 
único digital.

(5) A promoção da diversidade cultural 
europeia decorre da liberdade de 
expressão artística e depende da existência 
de setores culturais e criativos florescentes 
e resilientes no domínio público e no 
domínio privado, com capacidade para 
criar, produzir e difundir as suas obras 
entre um público europeu vasto e 
diversificado. Além disso, o seu potencial 
comercial contribui para o crescimento 
sustentável e a criação de emprego, ao 
passo que a promoção da criação, da 
investigação artística e da criatividade 
contribui para a produção de novos 
conhecimentos e a evolução das práticas 
artísticas e culturais, aumentando a
competitividade e dinamizando a
inovação. Não obstante os progressos 
recentes, os mercados culturais e criativos 
europeus continuam fragmentados em 
função das fronteiras nacionais e 
linguísticas, o que não permite aos setores 
culturais e criativos beneficiarem 
plenamente do mercado único europeu, em 
particular do mercado único digital.

Or. en

Alteração 39
Julia Reda

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O programa deverá ter em conta a (6) O programa deverá ter em conta a 
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dualidade dos setores culturais e criativos, 
reconhecendo, por um lado, o valor 
intrínseco e artístico da cultura e, por outro, 
o valor económico desses setores, 
nomeadamente o seu contributo mais 
amplo para o crescimento e a 
competitividade, a criatividade e a 
inovação. Isto exige setores culturais e 
criativos europeus pujantes, em especial 
uma indústria audiovisual europeia 
vibrante, tendo em conta a capacidade de 
chegar a vastos públicos e a sua 
importância económica, inclusive para 
outros setores criativos, bem como para o 
turismo cultural. No entanto, a 
concorrência nos mercados audiovisuais a 
nível mundial tem vindo a intensificar-se 
com o aprofundamento da rutura digital, 
por exemplo, mudanças na produção e no 
consumo mediáticos e a posição crescente 
das plataformas mundiais na distribuição 
de conteúdos. É por isso que é necessário 
intensificar o apoio à indústria europeia.

multiplicidade dos setores culturais e 
criativos, reconhecendo, por um lado, o 
valor intrínseco e artístico da cultura e, por 
outro, o valor social e económico desses 
setores, nomeadamente o seu contributo 
mais amplo para o diálogo intercultural, a 
coesão social, o crescimento e a 
competitividade, a criatividade e a 
inovação. Isto exige setores culturais e
criativos europeus pujantes, em especial 
uma indústria audiovisual europeia 
vibrante, tendo em conta a capacidade de 
chegar a vastos públicos e a sua 
importância económica, inclusive para 
outros setores criativos, bem como para o 
turismo cultural. No entanto, a 
concorrência nos mercados audiovisuais a 
nível mundial tem vindo a intensificar-se 
com o aprofundamento da rutura digital, 
por exemplo, mudanças na produção e no 
consumo mediáticos e a posição crescente 
das plataformas mundiais na distribuição 
de conteúdos. É por isso que é necessário 
intensificar o apoio à indústria europeia.

Or. en

Alteração 40
Daniel Buda

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O programa deverá ter em conta a 
dualidade dos setores culturais e criativos, 
reconhecendo, por um lado, o valor 
intrínseco e artístico da cultura e, por outro, 
o valor económico desses setores, 
nomeadamente o seu contributo mais 
amplo para o crescimento e a 
competitividade, a criatividade e a 
inovação. Isto exige setores culturais e 
criativos europeus pujantes, em especial 
uma indústria audiovisual europeia 
vibrante, tendo em conta a capacidade de 

(6) O programa deverá ter em conta a 
dualidade dos setores culturais e criativos, 
reconhecendo, por um lado, o valor 
intrínseco e artístico da cultura e, por outro, 
o valor económico desses setores, 
nomeadamente o seu contributo mais 
amplo para o crescimento e a 
competitividade, a criatividade e a 
inovação. Isto exige setores culturais e 
criativos europeus pujantes, em especial 
uma indústria audiovisual europeia 
vibrante, tendo em conta a capacidade de 
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chegar a vastos públicos e a sua 
importância económica, inclusive para 
outros setores criativos, bem como para o 
turismo cultural. No entanto, a 
concorrência nos mercados audiovisuais a 
nível mundial tem vindo a intensificar-se 
com o aprofundamento da rutura digital, 
por exemplo, mudanças na produção e no 
consumo mediáticos e a posição crescente 
das plataformas mundiais na distribuição 
de conteúdos. É por isso que é necessário 
intensificar o apoio à indústria europeia.

chegar a vastos públicos e a sua 
importância económica, inclusive para 
outros setores criativos, bem como para o 
turismo cultural e o desenvolvimento local 
e territorial. No entanto, a concorrência 
nos mercados audiovisuais a nível mundial 
tem vindo a intensificar-se com o 
aprofundamento da rutura digital, por 
exemplo, mudanças na produção e no 
consumo mediáticos e a posição crescente 
das plataformas mundiais na distribuição 
de conteúdos. É por isso que é necessário 
intensificar o apoio à indústria europeia.

Or. ro

Alteração 41
Tadeusz Zwiefka

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A cidadania europeia ativa, os 
valores partilhados, a criatividade e o 
espírito de inovação exigem uma base 
firme na qual possam desenvolver-se. A 
importância da literacia mediática, e em 
particular da literacia cinematográfica, 
bem como da promoção de filmes para os 
jovens foi reconhecida na Resolução do 
Parlamento Europeu, de 2015, sobre «O 
filme europeu na era digital»1-A. Na 
Cimeira dos Líderes de Gotemburgo em 
novembro de 20172-A, a literacia mediática 
de todos os cidadãos foi novamente 
identificada como uma das principais 
questões na Europa.

_________________

1-A JO C 346 de 21.9.2016, p.10.

2-A COM(2017) 673 final.

Or. en
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Alteração 42
Julia Reda

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para ser eficaz, o programa deve 
ter em conta a natureza específica dos 
diferentes setores, os seus diferentes 
grupos alvo e as suas necessidades 
especiais, adotando abordagens adaptadas 
numa vertente dedicada ao setor 
audiovisual, numa vertente dedicada aos 
outros setores culturais e criativos e numa 
vertente intersetorial.

(7) O Programa deve prestar apoio em 
condições de igualdade a todos os setores 
culturais e criativos. Para que seja eficaz, 
deve dar prioridade aos regimes 
horizontais que visem necessidades 
comuns de vários setores. O programa 
pode ter em conta os desafios específicos 
dos diversos setores por meio de vertentes 
dedicadas.

Or. en

Alteração 43
Daniel Buda

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A intervenção da União é 
necessária no setor audiovisual para 
acompanhar as políticas da União em 
matéria de Mercado Único Digital. Isto diz 
respeito, nomeadamente, à modernização 
do enquadramento dos direitos de autor e à 
proposta de regulamento relativo às 
transmissões em linha dos organismos de 
radiodifusão16, bem como à proposta de 
alteração da Diretiva 2010/13/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho17. Estas 
propostas irão reforçar a capacidade dos 
intervenientes europeus do audiovisual 
para financiar, produzir e difundir obras 
que possam ser suficientemente visíveis 
nos diferentes meios de comunicação 
disponíveis (por exemplo, televisão, 
cinema ou vídeo a pedido) e que atraiam o 
público num mercado cada vez mais aberto 

(9) A intervenção da União é 
necessária no setor audiovisual para 
acompanhar as políticas da União em 
matéria de Mercado Único Digital. Isto diz 
respeito, nomeadamente, à modernização 
do enquadramento dos direitos de autor e à 
proposta de regulamento relativo às 
transmissões em linha dos organismos de 
radiodifusão16, bem como à proposta de 
alteração da Diretiva 2010/13/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho17. Estas 
propostas irão reforçar a capacidade dos 
intervenientes europeus do audiovisual 
para criar, financiar, produzir e difundir 
obras (nacionais, estrangeiras, 
coproduções)que possam ser 
suficientemente visíveis e de distribuição 
generalizada nos diferentes meios de 
comunicação disponíveis (por exemplo,
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e concorrencial, na Europa e fora dela. 
Importa reforçar o apoio para responder às 
evoluções recentes do mercado, 
nomeadamente a posição reforçada das 
plataformas de distribuição mundiais em 
comparação com os organismos de 
radiodifusão nacionais, que investem 
tradicionalmente na produção de obras 
europeias.

televisão, cinema ou vídeo a pedido) e que 
atraiam o público num mercado cada vez 
mais aberto e concorrencial, tanto na 
Europa como fora dela. Importa reforçar o 
apoio para responder às evoluções recentes 
do mercado, nomeadamente a posição 
reforçada das plataformas de distribuição 
mundiais em comparação com os 
organismos de radiodifusão nacionais, que 
investem tradicionalmente na produção de 
obras europeias.

_________________

16 COM(2016) 594 final

17 COM/2016/0287 final

Or. ro

Alteração 44
Julia Reda

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A cultura é fundamental para o 
reforço de comunidades inclusivas e 
coesas. No contexto da pressão migratória, 
a cultura tem um importante papel a 
desempenhar na integração dos migrantes, 
ajudando os a sentir que fazem parte das 
sociedades de acolhimento e no 
desenvolvendo de boas relações entre os
migrantes e as novas comunidades.

(11) A cultura é fundamental para o 
reforço de comunidades inclusivas, coesas 
e ponderadas. No contexto da pressão 
migratória, a cultura tem um importante 
papel a desempenhar na criação de 
espaços inclusivos para um diálogo 
intercultural, por exemplo por meio de 
atividades com a participação dos
migrantes.

Or. en

Alteração 45
Daniel Buda

Proposta de regulamento
Considerando 12
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Texto da Comissão Alteração

(12) A liberdade artística está no cerne 
das indústrias culturais e criativas 
vibrantes, incluindo o setor da 
comunicação social. O programa deve 
promover intercâmbios e a colaboração 
entre o setor audiovisual e o setor da 
edição a fim de promover um ambiente 
mediático pluralista.

(12) A liberdade artística, a liberdade de 
expressão e o pluralismo estão no cerne 
das indústrias culturais e criativas 
vibrantes, incluindo o setor da 
comunicação social. O programa deve 
promover intercâmbios e a colaboração 
entre o setor audiovisual e o setor da 
edição a fim de promover um ambiente 
mediático pluralista, em conjunto com 
uma abordagem mais crítica por parte do 
público através da literacia mediática, 
apoiar um jornalismo de elevada 
qualidade e um reequilíbrio da relação 
entre criadores e distribuidores de 
informações, que são tanto mais 
necessários quanto mais a desinformação 
se torna comum.

Or. ro

Alteração 46
Julia Reda

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A liberdade artística está no cerne 
das indústrias culturais e criativas
vibrantes, incluindo o setor da 
comunicação social. O programa deve 
promover intercâmbios e a colaboração 
entre o setor audiovisual e o setor da 
edição a fim de promover um ambiente 
mediático pluralista.

(12) A liberdade de expressão artística 
está no cerne dos setores culturais e 
criativos vibrantes, incluindo os setores 
das artes e da comunicação social. O 
programa deve promover intercâmbios e a 
colaboração entre a cultura, o setor da 
edição e os meios de comunicação social,
a fim de promover ambientes mediáticos e 
artísticos pluralistas.

Or. en

Alteração 47
Julia Reda
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Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A mobilidade dos artistas, bem 
como dos trabalhadores do setor cultural, 
o desenvolvimento de competências, a 
aprendizagem, a sensibilização 
intercultural, a cocriação, a coprodução, 
a circulação e divulgação de obras de 
arte, a participação em feiras 
internacionais, em festivais, etc., são 
condições fundamentais para uma melhor 
interligação e para uma maior robustez e 
sustentabilidade dos setores culturais e 
criativos na Europa.

Or. en

Alteração 48
Daniel Buda

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Em conformidade com a 
Comunicação da Comissão «Rumo a uma 
abordagem integrada do património 
cultural europeu», de 22 de julho de 
201419, as políticas e os instrumentos 
pertinentes devem explorar a longo prazo e 
de forma sustentável o valor do património 
cultural europeu e desenvolver uma 
abordagem mais integrada para a sua 
preservação, valorização e apoio.

(15) Em conformidade com a 
Comunicação da Comissão «Rumo a uma 
abordagem integrada do património 
cultural europeu», de 22 de julho de 201419, 
as políticas e os instrumentos pertinentes 
devem explorar a longo prazo e de forma 
sustentável o valor do património cultural 
europeu e desenvolver uma abordagem 
mais integrada para a sua preservação, 
valorização e apoio, desenvolvendo um 
conjunto comum de elevados padrões 
neste domínio para garantir um papel 
mais proeminente da cultura no futuro 
desenvolvimento social, económico e 
internacional da União Europeia.

_________________

19 COM/2014/0477 final
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Or. ro

Alteração 49
Tadeusz Zwiefka

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Desde a sua criação, a Academia 
Europeia de Cinema desenvolveu um saber 
único e está numa posição também única 
para criar uma comunidade pan-europeia 
de criadores e profissionais de cinema, 
promovendo e divulgando os filmes 
europeus fora das fronteiras nacionais e 
criando um público verdadeiramente 
europeu. Por conseguinte, deve ser elegível 
para apoio da União.

(22) Desde a sua criação, a Academia 
Europeia de Cinema desenvolveu um saber 
único e está numa posição também única 
para criar uma comunidade pan-europeia 
de criadores e profissionais de cinema, 
promovendo e divulgando os filmes 
europeus fora das fronteiras nacionais e 
criando um público verdadeiramente 
europeu desde tenra idade. Por 
conseguinte, deve ser elegível para apoio 
da União.

Or. en

Alteração 50
Julia Reda

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Desde a sua criação, a Academia 
Europeia de Cinema desenvolveu um saber 
único e está numa posição também única 
para criar uma comunidade pan-europeia 
de criadores e profissionais de cinema, 
promovendo e divulgando os filmes 
europeus fora das fronteiras nacionais e 
criando um público verdadeiramente 
europeu. Por conseguinte, deve ser elegível 
para apoio da União.

(22) Desde a sua criação, a Academia 
Europeia de Cinema desenvolveu um saber 
e está numa posição única para criar uma 
comunidade pan-europeia de criadores e 
profissionais de cinema, que promovem e 
divulgam os filmes europeus fora das 
fronteiras nacionais e criam um público 
verdadeiramente europeu. Por conseguinte, 
deve ser elegível para apoio da União.

Or. en
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Alteração 51
Julia Reda

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Desde a sua criação, a Orquestra de 
Jovens da União Europeia desenvolveu um 
saber único em matéria de promoção do 
diálogo intercultural, do respeito mútuo e 
da compreensão pela cultura. A 
particularidade da Orquestra de Jovens 
da União Europeia reside no facto de ser 
uma orquestra europeia que transcende
barreiras culturais e de ser composta por 
jovens músicos selecionados segundo 
critérios artísticos exigentes, através de um 
rigoroso processo anual de audições 
conduzido em todos os Estados-Membros. 
Por conseguinte, deve ser elegível para 
apoio da União.

(23) Desde a sua criação, as orquestras 
de jovens, como a Orquestra de Jovens da 
União Europeia e as orquestras European 
Spirit of Youth, desenvolveram um saber 
único em matéria de promoção do diálogo 
intercultural, do respeito mútuo e da 
compreensão pela cultura. Estas 
orquestras transcendem barreiras culturais 
e são compostas por jovens músicos 
selecionados segundo critérios artísticos 
exigentes. Por conseguinte, devem ser 
elegíveis para apoio da União.

Or. en

Alteração 52
Julia Reda

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) As organizações dos setores 
culturais e criativos com uma grande 
cobertura geográfica europeia e cujas 
atividades implicam prestar serviços 
culturais diretamente aos cidadãos da 
União e que, por conseguinte, têm 
potencial para ter um impacto direto 
sobre a identidade europeia, deverão ser 
elegíveis para o apoio da União.

(24) As organizações dos setores 
culturais e criativos com uma grande 
cobertura geográfica europeia e cujas 
atividades implicam prestar serviços 
culturais diretamente aos cidadãos da 
União deverão ser elegíveis para o apoio da 
União.

Or. en
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Alteração 53
Julia Reda

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) O apoio financeiro deve ser 
utilizado para colmatar de modo 
proporcionado as deficiências do mercado 
ou as situações em que o investimento fica 
aquém do desejado, não devendo as ações 
duplicar nem excluir o financiamento 
privado ou distorcer a concorrência no 
mercado interno. As ações devem ter um 
claro valor acrescentado europeu.

(26) O apoio financeiro deve ser 
utilizado para colmatar de modo 
proporcionado as deficiências do mercado 
ou as situações em que o investimento fica 
aquém do desejado, não devendo as ações 
duplicar nem excluir o financiamento 
privado ou distorcer a concorrência no 
mercado interno. As ações devem ter um 
claro valor acrescentado europeu e devem 
ser adequadas em relação aos projetos 
específicos que apoiam.

Or. en

Alteração 54
Daniel Buda

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Um dos maiores desafios dos 
setores culturais e criativos é o acesso ao 
financiamento que lhes permita aumentar 
as atividades, manter ou incrementar a 
competitividade ou internacionalizar as 
atividades. Os objetivos políticos do 
presente programa devem ser igualmente 
visados por instrumentos financeiros e 
garantias orçamentais previstos pela(s) 
vertente(s) temática(s) do Fundo InvestEU.

(27) Um dos maiores desafios dos 
setores culturais e criativos é o acesso 
melhorado, sem discriminação, ao 
financiamento que lhes permita aumentar 
as atividades, manter ou incrementar a 
competitividade ou internacionalizar as 
atividades. Os objetivos políticos do 
presente programa devem ser igualmente 
visados por instrumentos financeiros e 
garantias orçamentais previstos pela(s) 
vertente(s) temática(s) do Fundo InvestEU, 
em conformidade com as práticas 
desenvolvidas no âmbito do Mecanismo 
de Garantia dos Setores Culturais e 
Criativos instituído pelo Regulamento 
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(UE) n.º 1295/2013.

Or. ro

Alteração 55
Julia Reda

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Um dos maiores desafios dos
setores culturais e criativos é o acesso ao 
financiamento que lhes permita aumentar 
as atividades, manter ou incrementar a 
competitividade ou internacionalizar as 
atividades. Os objetivos políticos do 
presente programa devem ser igualmente 
visados por instrumentos financeiros e 
garantias orçamentais previstos pela(s) 
vertente(s) temática(s) do Fundo InvestEU.

(27) Um dos maiores desafios para 
todos os setores culturais e criativos 
consiste no aumento do acesso ao 
financiamento, que é fundamental para
aumentar, manter ou expandir a 
competitividade ou internacionalizar as 
atividades. Os objetivos políticos do 
presente programa devem ser igualmente 
visados por instrumentos financeiros e 
garantias orçamentais previstos pela(s) 
vertente(s) temática(s) do Fundo InvestEU.

Or. en

Alteração 56
Julia Reda

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Tendo em conta os conhecimentos 
técnicos necessários para avaliar propostas 
no âmbito das ações específicas do 
programa, é necessário prever que, onde 
for necessário, as comissões de avaliação 
possam ser compostas por peritos externos.

(28) Tendo em conta os conhecimentos 
técnicos necessários para avaliar propostas 
no âmbito das ações específicas do 
programa, é necessário prever que, onde 
for necessário, as comissões de avaliação 
possam ser compostas por peritos externos 
com a devida experiência no domínio de 
intervenção específico e antecedentes nos 
domínios da gestão e da arte.

Or. en
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Alteração 57
Daniel Buda

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) O programa deverá incluir um 
sistema realista e gerível de indicadores de 
desempenho para acompanhar as suas 
ações e acompanhar a sua execução de 
forma contínua. Este acompanhamento, 
bem como as ações de informação e 
comunicação relacionadas com o programa 
e as suas ações, deverão apoiar-se nas três 
vertentes do programa.

(29) O programa deverá incluir um 
sistema realista, adequado e gerível de 
indicadores de desempenho quantitativos e
qualitativos para acompanhar as suas ações 
e acompanhar a sua execução 
(complexidade real do programa e 
resultados) de forma contínua. Este 
acompanhamento, bem como as ações de 
informação e comunicação relacionadas 
com o programa e as suas ações, deverão 
apoiar-se nas três vertentes do programa.

Or. ro

Alteração 58
Julia Reda

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) O programa deverá incluir um 
sistema realista e gerível de indicadores de 
desempenho para acompanhar as suas 
ações e acompanhar a sua execução de 
forma contínua. Este acompanhamento, 
bem como as ações de informação e 
comunicação relacionadas com o programa 
e as suas ações, deverão apoiar-se nas três 
vertentes do programa.

(29) O programa deverá incluir um 
sistema realista e gerível de indicadores 
qualitativos e quantitativos de 
desempenho para acompanhar as suas 
ações e acompanhar a sua execução de 
forma contínua. Este acompanhamento, 
bem como as ações de informação e 
comunicação relacionadas com o programa 
e as suas ações, deverão apoiar-se nas três 
vertentes do programa.

Or. en
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Alteração 59
Julia Reda

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) Tendo em conta a complexidade 
da avaliação do impacto das políticas 
culturais e da definição de indicadores 
qualitativos e quantitativos, a Comissão 
deve confiar essa missão ao seu serviço de 
estatística, o Eurostat, operando em rede 
com os centros de excelência europeus 
neste domínio, em colaboração com o 
Conselho da Europa, a Organização de 
Cooperação e Desenvolvimento 
Económicos (OCDE) e a UNESCO. 
Contribuirá, assim, para a consecução 
dos objetivos do subprograma Cultura e 
acompanhará de perto a futura evolução 
das políticas culturais, incluindo também 
para o efeito, numa fase anterior, as 
partes interessadas no que respeita à 
reflexão sobre os indicadores comuns a 
vários setores ou específicos de cada 
domínio de intervenção e à adaptação dos 
mesmos;

Or. en

Alteração 60
Julia Reda

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) A fim de garantir uma boa 
execução do programa, os custos 
incorridos pelo beneficiário antes da 
apresentação do pedido de subvenção, 
nomeadamente os custos relacionados com 
direitos de propriedade intelectual, podem
ser considerados elegíveis desde que 

(36) A fim de garantir a continuidade 
do apoio financeiro proporcionado ao 
abrigo do programa e colmatar as cada 
vez maiores lacunas de financiamento 
verificadas pelos beneficiários, bem como
uma boa execução do programa, os custos 
incorridos pelo beneficiário antes da 
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estejam diretamente relacionados com a 
execução das ações apoiadas.

apresentação do pedido de subvenção, 
nomeadamente os custos relacionados com 
direitos de propriedade intelectual, devem
ser considerados elegíveis desde que 
estejam diretamente relacionados com a 
execução das ações apoiadas.

Or. en

Alteração 61
Daniel Buda

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Em conformidade com os n.os 22 e 
23 do Acordo Interinstitucional Legislar 
Melhor de 13 de abril de 2016, é necessário 
avaliar o presente programa com base nas 
informações recolhidas através dos 
requisitos de acompanhamento específicos, 
evitando simultaneamente uma 
regulamentação excessiva e encargos 
administrativos, em particular para os 
Estados-Membros. Estes requisitos podem 
incluir, quando necessário, indicadores 
mensuráveis como base para avaliar os 
efeitos do programa no terreno.

(37) Em conformidade com os n.os 22 e 
23 do Acordo Interinstitucional Legislar 
Melhor de 13 de abril de 2016, é necessário 
avaliar o presente programa com base nas 
informações recolhidas através dos 
requisitos de acompanhamento específicos, 
evitando simultaneamente uma 
regulamentação excessiva e encargos
administrativos, em particular para os 
Estados-Membros e os beneficiários. Estes 
requisitos podem incluir, quando 
necessário, indicadores mensuráveis como 
base para avaliar os efeitos do programa no 
terreno.

Or. ro

Alteração 62
Daniel Buda

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos, nomeadamente na 

(39) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos, nomeadamente na 
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Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Em especial, o presente 
regulamento visa assegurar o pleno 
respeito do direito à igualdade entre 
homens e mulheres e o direito à não 
discriminação em razão do sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, 
bem como promover a aplicação dos 
artigos 21.º e 23.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. Está
também em conformidade com a 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência.

Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Em especial, o presente 
regulamento visa assegurar o pleno 
respeito do direito à igualdade entre 
homens e mulheres e o direito à não 
discriminação em razão do sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, 
bem como promover a aplicação dos 
artigos 21.º e 23.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. Ao 
mesmo tempo, o presente regulamento 
promove o respeito da liberdade de 
expressão (artigo 11.º da Carta), da 
liberdade das artes e das ciências (artigo 
13.º da Carta) e da liberdade profissional 
e do direito de trabalhar (artigo 15.º da 
Carta) assente em condições de trabalho 
justas e equitativas (artigo 31.º da Carta), 
todos no pleno respeito do princípio da 
diversidade cultural (artigo 22.º da Carta).
As disposições do presente regulamento 
estão também em conformidade com a 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência.

Or. ro

Alteração 63
Daniel Buda

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Para efeitos do presente 
regulamento, a investigação e a inovação 
devem ser perspetivadas não só de um 
ponto de vista tecnológico, mas também 
cultural, artístico e social. centrando-se 
na investigação artística, na criação e 
num conhecimento alargado; a inovação 
pode ser medida recorrendo a indicadores 
quantitativos e qualitativos específicos 
para uma avaliação de impacto precisa 
dos diferentes projetos;
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Or. ro

Alteração 64
Julia Reda

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Setores culturais e criativos», 
todos os setores cujas atividades se 
baseiam em valores culturais ou artísticos e 
noutras expressões criativas individuais ou 
coletivas. As atividades podem incluir a 
conceção, a criação, a produção, a 
divulgação e a conservação dos bens e 
serviços que encarnam uma expressão 
cultural, artística ou qualquer outra 
expressão criativa, e funções conexas, 
como a educação ou a gestão. Estas 
atividades terão potencial para gerar 
inovação e emprego, em particular graças 
à propriedade intelectual. Os setores 
incluem a arquitetura, os arquivos, as 
bibliotecas e os museus, o artesanato, o 
audiovisual (em particular o cinema, a 
televisão, os jogos de vídeo e as atividades 
multimédia), o património cultural material 
e imaterial, o design (incluindo o design de 
moda), os festivais, a música, a literatura, 
as artes do espetáculo, os livros e a edição, 
a rádio e as artes plásticas;

(2) «Setores culturais e criativos», 
todos os setores cujas atividades se 
baseiam em valores culturais ou artísticos e 
noutras expressões e práticas criativas 
individuais ou coletivas, 
independentemente de essas atividades 
estarem ou não orientadas para o 
mercado. As atividades podem incluir a 
investigação e conceção, a criação, a 
produção, a divulgação e a conservação 
das práticas e dos bens e serviços que 
encarnam uma expressão cultural, artística 
ou qualquer outra expressão criativa, e 
funções conexas, como a educação ou a 
gestão. Estas atividades podem ter
potencial para gerar inovação e emprego. 
Os setores incluem a arquitetura, os 
arquivos, as bibliotecas e os museus, o 
artesanato, o audiovisual (em particular o 
cinema, a televisão, os jogos de vídeo e as 
atividades multimédia), o património 
cultural material e imaterial, o design 
(incluindo o design de moda), os festivais, 
a música, a literatura, as artes do 
espetáculo, os livros e a edição;

Or. en

Alteração 65
Julia Reda

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração
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(b) Aumentar a competitividade dos 
setores culturais e criativos, nomeadamente 
do setor audiovisual.

(b) Aumentar o nível de inovação e 
criatividade e a competitividade dos 
setores culturais e criativos, nomeadamente 
do setor audiovisual.

Or. en

Alteração 66
Julia Reda

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Contribuir para o reconhecimento 
e a promoção do valor intrínseco da 
cultura e do seu papel no reforço da 
democracia, do pensamento crítico e do 
sentido de pertença e de cidadania;

Or. en

Alteração 67
Daniel Buda

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Reforçar a dimensão económica, 
social e externa da cooperação a nível 
europeu, a fim de desenvolver e promover 
a diversidade cultural europeia e o 
património cultural da Europa, bem como a 
competitividade dos setores culturais e 
criativos europeus e as relações culturais 
internacionais;

a) Reforçar a dimensão económica, 
social e externa da cooperação a nível 
europeu, a fim de desenvolver e promover 
a diversidade cultural europeia e o 
património cultural da Europa, bem como a 
competitividade dos setores culturais e 
criativos europeus e as relações culturais 
internacionais, procurando elevar o perfil 
transnacional e internacional dos setores 
culturais e criativos da Europa;

Or. ro
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Alteração 68
Julia Reda

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Reforçar a dimensão económica, 
social e externa da cooperação a nível 
europeu, a fim de desenvolver e promover 
a diversidade cultural europeia e o 
património cultural da Europa, bem como a 
competitividade dos setores culturais e 
criativos europeus e as relações culturais 
internacionais;

(a) Reforçar a dimensão artística, 
cultural, económica, social e externa da 
cooperação a nível europeu, a fim de 
desenvolver e promover a diversidade 
cultural europeia e o património cultural da 
Europa e apoiar a mobilidade dos artistas 
e dos operadores culturais e a circulação 
de obras culturais e de arte, bem como a 
competitividade dos setores culturais e 
criativos europeus e as relações culturais 
internacionais;

Or. en

Alteração 69
Daniel Buda

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Facilitar a circulação 
transfronteiras das obras europeias;

Or. ro

Alteração 70
Julia Reda

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Promover a competitividade e a 
escalabilidade do setor audiovisual 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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europeu;

Or. en

Alteração 71
Julia Reda

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Promover a cooperação política e 
ações inovadoras que apoiem todas as 
vertentes do programa, incluindo a 
promoção de um ambiente mediático 
diversificado e pluralista, da literacia 
mediática e da inclusão social.

(c) Promover a cooperação política e 
ações inovadoras que apoiem todas as 
vertentes do programa e todos os setores 
culturais e criativos, incluindo a promoção 
de ambientes culturais e mediáticos 
diversificados e pluralistas, da literacia 
mediática, da inclusão social e do diálogo 
intercultural.

Or. en

Alteração 72
Daniel Buda

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Promover a cooperação política e 
ações inovadoras que apoiem todas as 
vertentes do programa, incluindo a 
promoção de um ambiente mediático 
diversificado e pluralista, da literacia 
mediática e da inclusão social.

c) Promover a cooperação política e 
ações inovadoras que apoiem todas as 
vertentes do programa, incluindo a 
promoção de um ambiente mediático 
diversificado e pluralista, da literacia 
mediática, de uma abordagem crítica por 
parte do público e da inclusão social.

Or. ro

Alteração 73
Daniel Buda
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Assegurar um acesso equitativo ao 
financiamento a todos os setores culturais 
e criativos e facilitar um acesso não 
discriminatório que garanta o equilíbrio 
entre zonas geográficas e entre 
operadores culturais de diferentes 
dimensões;

Or. ro

Alteração 74
Daniel Buda

Proposta de regulamento
Artigo 3.º – n.º 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Dotar os setores culturais e 
criativos de um conjunto adequado de 
indicadores qualitativos e quantitativos, a 
fim de desenvolver um sistema coerente 
de apreciação e avaliação do impacto, 
adaptado à complexidade real do 
programa e aos resultados do mesmo.

Or. ro

Alteração 75
Daniel Buda

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Reconhecendo o valor intrínseco e 
económico da cultura, o programa 
destina-se a apoiar ações e atividades com 
valor acrescentado europeu nos setores 
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culturais e criativos através de um ou 
mais dos seguintes elementos:

a) O caráter transnacional das ações e 
atividades que complementam os 
programas e as políticas regionais, 
nacionais e internacionais e outros 
programas e políticas da União, e o 
impacto dessas ações e atividades no 
acesso dos cidadãos à cultura e na 
participação ativa, na educação, na 
inclusão social e no diálogo intercultural;

b) O desenvolvimento e a promoção da 
cooperação transnacional e internacional 
entre as partes interessadas culturais e 
criativas, incluindo artistas, profissionais 
do setor audiovisual, organizações 
culturais e criativas e operadores 
audiovisuais, bem como PME, com o 
propósito de estimular respostas mais 
abrangentes, rápidas, eficazes e de longo 
prazo para os desafios globais, em 
especial para a passagem à era digital;

c) As economias de escala e a massa 
crítica apoiadas pela União, que 
alavancam a obtenção de fundos 
adicionais;

d) A criação de condições mais equitativas 
nos setores culturais e criativos europeus, 
tendo em conta os países com menor 
capacidade de produção cultural e/ou os 
países ou regiões com uma área 
geográfica e/ou linguística reduzida.

Or. ro

Alteração 76
Julia Reda

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «CULTURA» abrange os setores 
culturais e criativos, à exceção do setor 

(a) O subprograma «CULTURA» 
abrange os setores culturais e criativos, à 
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audiovisual; exceção do setor audiovisual;

Or. en

Alteração 77
Julia Reda

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) «MEDIA» abrange o setor 
audiovisual;

(b) O subprograma «MEDIA» abrange 
o setor audiovisual;

Or. en

Alteração 78
Julia Reda

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com os objetivos 
enunciados no artigo 3.º, a vertente 
«CULTURA» tem as seguintes 
prioridades:

Em conformidade com os objetivos 
enunciados no artigo 3.º, a vertente do 
subprograma «CULTURA» tem as 
seguintes prioridades:

Or. en

Alteração 79
Julia Reda

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Reforçar a dimensão e a circulação
transfronteiras de obras e de operadores 
culturais e criativos europeus;

(a) Reforçar a dimensão e a mobilidade
transfronteiras de operadores culturais e 
criativos europeus e a circulação de obras 
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culturais e de arte;

Or. en

Alteração 80
Daniel Buda

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Aumentar a participação cultural 
em toda a Europa;

b) Alcançar um público mais 
alargado, através de uma maior
participação e envolvimento cultural em 
toda a Europa;

Or. ro

Alteração 81
Julia Reda

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Aumentar a participação cultural
em toda a Europa;

(b) Aumentar o acesso à cultura, a 
participação e o envolvimento do público
em toda a Europa;

Or. en

Alteração 82
Julia Reda

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Promover a resiliência das 
sociedades e a inclusão social através da 

(c) Reforçar a inclusão social e o 
diálogo intercultural através das artes, da 
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cultura e do património cultural; cultura e do património cultural;

Or. en

Alteração 83
Julia Reda

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Reforçar a capacidade dos setores 
culturais e criativos europeus de prosperar 
e gerar crescimento e emprego;

(d) Reforçar a capacidade dos setores 
culturais e criativos europeus de criar,
prosperar, e gerar novas práticas artísticas, 
empregos, conhecimentos e competências;

Or. en

Alteração 84
Daniel Buda

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Reforçar a capacidade dos setores 
culturais e criativos europeus de prosperar 
e gerar crescimento e emprego;

d) Reforçar a capacidade dos setores 
culturais e criativos europeus de prosperar 
e gerar crescimento e emprego, bem como 
crescimento económico;

Or. ro

Alteração 85
Julia Reda

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Reforçar a identidade e os valores (e) Reforçar o sentido de comunidade
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europeus através da sensibilização cultural, 
a educação artística e a criatividade 
baseada na cultura na educação;

e os valores democráticos através da 
sensibilização cultural, da expressão 
artística, do pensamento crítico, a 
educação artística e a criatividade baseada 
na cultura na educação;

Or. en

Alteração 86
Julia Reda

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Promover o desenvolvimento 
internacional de capacidades nos setores 
culturais e criativos europeus, para que 
estes possam assumir um papel ativo a 
nível internacional;

(f) Promover o desenvolvimento 
internacional de capacidades nos setores 
culturais e criativos europeus, 
nomeadamente as organizações de base e 
as micro-organizações, para que estes 
possam assumir um papel ativo a nível 
internacional;

Or. en

Alteração 87
Julia Reda

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Contribuir para a estratégia global 
da União para as relações internacionais 
através da diplomacia cultural.

(g) Contribuir para a estratégia global 
da União para as relações internacionais 
através da diplomacia cultural, envolvendo 
a sociedade civil e organizações de base, 
bem como redes culturais internacionais.

Or. en

Alteração 88
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Daniel Buda

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Fomentar o desenvolvimento de 
talentos e competências e incentivar a 
colaboração e a inovação na criação e 
produção de obras audiovisuais europeias;

a) Fomentar o desenvolvimento de 
talentos e competências, encorajando ao 
mesmo tempo o uso de tecnologias digitais 
e de medidas para incentivar a colaboração 
e a inovação na criação e produção de 
obras audiovisuais europeias;

Or. ro

Alteração 89
Tadeusz Zwiefka

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Promover as obras audiovisuais 
europeias e apoiar a criação de novos 
públicos dentro e fora da Europa.

(c) Promover as obras audiovisuais 
europeias e apoiar a criação de novos 
públicos dentro e fora da Europa, com 
especial atenção para as crianças, os 
jovens, as pessoas com deficiência e os 
grupos sub-representados.

Or. en

Alteração 90
Tadeusz Zwiefka

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estas prioridades serão abordadas através 
do apoio à criação, à promoção e à 
divulgação de obras europeias com 
potencial para atingir grandes públicos 
dentro e fora da Europa, bem como ao 

Estas prioridades serão abordadas através 
do apoio à criação, à promoção e à 
divulgação de obras europeias com 
potencial para atingir grandes públicos de 
todas as idades e obras europeias que 
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acesso a essas obras, o que permitirá a 
adaptação a novos desenvolvimentos do 
mercado, em conformidade com a Diretiva 
Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual.

veiculem uma identidade e valores 
comuns dentro e fora da Europa, bem 
como ao acesso a essas obras, o que 
permitirá a adaptação a novos 
desenvolvimentos do mercado, em 
conformidade com a Diretiva Serviços de 
Comunicação Social Audiovisual.

Or. en

Alteração 91
Julia Reda

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Apoiar a cooperação política a nível 
transnacional e intersetorial, incluindo no 
que diz respeito ao papel da cultura para a
inclusão social, e promover o 
conhecimento do programa e apoiar a 
transferibilidade dos resultados;

(a) Apoiar a cooperação política a nível 
transnacional e intersetorial, incluindo no 
que diz respeito à promoção do papel da 
cultura na inclusão social e na 
democracia, concebendo um quadro de 
indicadores qualitativos e quantitativos 
para avaliar o valor da cultura, e 
promover o conhecimento do programa e 
apoiar a transferibilidade dos resultados;

Or. en

Alteração 92
Julia Reda

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Promover abordagens inovadoras 
para a criação, a distribuição e a promoção 
de conteúdos, bem como o acesso a estes 
últimos, nos setores culturais e criativos;

(b) Promover abordagens inovadoras 
para a criação e a investigação artística, a 
distribuição e a promoção da arte, bem 
como o acesso a esta última nos setores 
culturais e criativos;

Or. en
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Alteração 93
Julia Reda

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Promover atividades transversais 
que abranjam vários setores e visem 
adaptar-se às mudanças estruturais com 
que se depara o setor dos média, 
nomeadamente a promoção de um 
ambiente mediático livre, diverso e 
pluralista, do jornalismo de qualidade e da 
literacia mediática;

(c) Promover atividades transversais 
que abranjam todos os setores e visem 
adaptar-se às mudanças estruturais com 
que se depara o setor dos média, 
nomeadamente a promoção de um 
ambiente cultural e mediático livre,
diverso e pluralista, salvaguardando os 
alicerces do jornalismo de investigação e 
da literacia mediática;

Or. en

Alteração 94
Daniel Buda

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Promover atividades transversais 
que abranjam vários setores e visem 
adaptar-se às mudanças estruturais com 
que se depara o setor dos média, 
nomeadamente a promoção de um 
ambiente mediático livre, diverso e 
pluralista, do jornalismo de qualidade e da 
literacia mediática;

c) Promover atividades transversais 
que abranjam vários setores e visem 
adaptar-se às mudanças estruturais com 
que se depara o setor dos média, 
nomeadamente a promoção de um 
ambiente mediático livre, diverso e 
pluralista, do jornalismo de qualidade, de 
uma abordagem crítica e da literacia 
mediática;

Or. ro

Alteração 95
Julia Reda
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Criar e apoiar centros de 
informação que visem promover o 
programa nos respetivos países e incentivar 
a cooperação transfronteiras nos setores 
culturais e criativos.

(d) Criar e apoiar centros de 
informação que visem promover o 
programa nos respetivos países, apoiar os 
candidatos, em especial as micro-
organizações, e incentivar a cooperação 
transfronteiras nos setores culturais e 
criativos.

Or. en

Alteração 96
Julia Reda

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Até 609 000 000 EUR para o 
objetivo referido no artigo 3.º, n.º 2, alínea 
a) (vertente CULTURA);

– Pelo menos 37 % para o objetivo 
referido no artigo 3.º, n.º 2, alínea a) 
(subprograma CULTURA);

Or. en

Alteração 97
Julia Reda

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Até 1 081 000 000 EUR para o 
objetivo referido no artigo 3.º, n.º 2, alínea 
b) (vertente MEDIA);

– Pelo menos 52 % para o objetivo 
referido no artigo 3.º, n.º 2, alínea b) 
(subprograma MEDIA);

Or. en
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Alteração 98
Julia Reda

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– Até 160 000 000 EUR para as 
atividades referidas no artigo 3.º, n.º 2, 
alínea c) (vertente INTERSETORIAL).

– Pelo menos 11 % para as atividades 
referidas no artigo 3.º, n.º 2, alínea c) 
(vertente INTERSETORIAL).

Or. en

Alteração 99
Tadeusz Zwiefka

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Pelo menos 15 % do montante 
referido no n.º 1 é consagrado a 
atividades destinadas a cidadãos europeus 
com menos de 14 anos.

Or. en

Alteração 100
Julia Reda

Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A

Cooperação com o Eurostat

A Comissão, além de estabelecer uma 
cooperação de proximidade com a 
UNESCO, o Conselho da Europa e a 
OCDE, estabelece uma ligação 
permanente e eficiente com o seu serviço 
de estatística, o Eurostat, a fim de definir 
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indicadores qualitativos e quantitativos e 
avaliar o impacto das suas políticas 
culturais. Contribuirá, assim, para a 
consecução dos objetivos do subprograma 
Cultura e acompanhará de perto a futura 
evolução das políticas culturais, incluindo 
também para o efeito, numa fase anterior, 
as partes interessadas no que respeita à 
reflexão sobre os indicadores comuns a 
vários setores ou específicos de cada 
domínio de intervenção e à adaptação dos 
mesmos;

Or. en

Alteração 101
Julia Reda

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As contribuições para um 
mecanismo de seguro mútuo podem cobrir 
os riscos associados à recuperação de 
fundos devidos pelos destinatários e é 
considerado garantia suficiente nos termos 
do Regulamento Financeiro. São aplicáveis 
as disposições previstas no [artigo X do] 
Regulamento XXX [sucessor do 
Regulamento sobre o Fundo de Garantia].

4. As contribuições para um 
mecanismo de seguro mútuo podem cobrir 
os riscos associados à recuperação de 
fundos devidos pelos destinatários e é 
considerado garantia suficiente nos termos 
do Regulamento Financeiro. São aplicáveis 
as disposições previstas no [artigo X do] 
Regulamento XXX [que sucedeu ao 
Regulamento sobre o Fundo de Garantia], 
assentes nas práticas de execução já 
desenvolvidas e que têm em conta as 
mesmas.

Or. en

Alteração 102
Julia Reda

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O programa deve ser executado 
através dos programas de trabalho referidos 
no artigo 110.º do Regulamento 
Financeiro. Os programas de trabalho 
devem estabelecer, quando aplicável, o 
montante global reservado para as 
operações de financiamento misto.

1. O programa deve ser executado 
através dos programas de trabalho anuais
referidos no artigo 110.º do Regulamento 
Financeiro. Os programas de trabalho 
devem ser precedidos de consultas às 
várias partes interessadas, a fim de 
garantir que as ações planeadas apoiarão 
os diversos setores em causa; devem ainda
estabelecer, quando aplicável, o montante 
global reservado para as operações de 
financiamento misto.

Or. en

Alteração 103
Julia Reda

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo do artigo [130.º, n.º 
2,] do Regulamento Financeiro, em casos 
devidamente justificados, as despesas 
suportadas pelo beneficiário antes da 
apresentação do pedido de subvenção 
podem ser consideradas elegíveis, desde 
que estejam diretamente relacionadas com 
a execução das ações e das atividades 
apoiadas.

3. Sem prejuízo do artigo [130.º, n.º 
2,] do Regulamento Financeiro, em casos 
devidamente justificados, as despesas 
suportadas pelo beneficiário antes da 
apresentação do pedido de subvenção 
devem ser consideradas elegíveis, desde 
que estejam diretamente relacionadas com 
a execução das ações e das atividades 
apoiadas.

Or. en

Alteração 104
Julia Reda

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Podem ser atribuídas subvenções 5. Pode ser atribuída uma subvenção 
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sem convite à apresentação de propostas
às seguintes entidades:

plurianual extraordinária a ações que 
visam promover a visibilidade da UE e a 
promoção artística de obras e artistas às 
seguintes entidades:

Or. en

Alteração 105
Julia Reda

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão Europeia deve 
garantir que são elegíveis todos os setores 
culturais e criativos nas áreas de ação da 
UE nas quais o Selo de Excelência seja 
aplicável. As propostas que recebam o 
Selo de Excelência beneficiam de acesso 
simplificado a outros programas da UE.

Or. en

Alteração 106
Julia Reda

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A avaliação intercalar do programa 
deve ser levada a cabo logo que existam 
informações suficientes sobre a sua 
execução, mas o mais tardar quatro anos 
após o início da execução do programa.

2. A avaliação intercalar do programa 
deve ser levada a cabo logo que existam 
informações suficientes sobre a sua 
execução, mas o mais tardar três anos após 
o início da execução do programa, ou seja, 
até julho de 2024.

Or. en

Alteração 107
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Daniel Buda

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os destinatários do financiamento 
da União devem reconhecer a origem desse 
financiamento e assegurar a respetiva 
visibilidade (em especial ao promoverem 
as ações ou os seus resultados) mediante a 
prestação de informações coerentes, 
eficazes e proporcionadas, dirigidas a 
diversos públicos, como os meios de 
comunicação social ou a população em 
geral.

1. Os destinatários do financiamento 
da União devem reconhecer a origem desse 
financiamento e assegurar a respetiva 
visibilidade (em especial ao promoverem 
as ações ou os seus resultados) mediante a 
prestação de informações coerentes, 
eficazes e proporcionadas, dirigidas a 
diversos públicos, como os meios de 
comunicação social ou a população em 
geral, utilizando a designação do 
programa e, se for caso disso, o logótipo 
do programa MEDIA. A Comissão cria 
um logótipo para a vertente CULTURA.

Or. ro

Alteração 108
Julia Reda

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. VERTENTE CULTURA 1. SUBPROGRAMA CULTURA

Or. en

Alteração 109
Julia Reda

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As prioridades da vertente CULTURA do 
programa a que se refere o artigo 4.º 
devem ser prosseguidas através das 
seguintes ações:

As prioridades do subprograma
CULTURA a que se refere o artigo 4.º 
devem ser prosseguidas através das 
seguintes ações:
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Or. en

Alteração 110
Julia Reda

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – parágrafo 1 – subparágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Mobilidade dos artistas e dos 
operadores dos setores culturais e criativos;

(d) Mobilidade dos artistas e dos 
operadores dos setores culturais e 
circulação transfronteiras de obras de 
arte e culturais;

Or. en

Alteração 111
Julia Reda

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – parágrafo 1 – subparágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Ações setoriais: Ações setoriais:

considerando que é necessária uma 
abordagem geral para incluir todos os 
setores a que se refere o artigo 2.º, com 
desafios comuns, cumpre abordar as 
ações setoriais que podem ser 
desenvolvidas para visar com precisão um 
determinado subsetor. Deve ser adotada 
uma abordagem horizontal no que se 
refere à mobilidade e internacionalização, 
à promoção da diversidade, à criatividade 
e inovação, à formação e aos 
intercâmbios de profissionais, ao reforço 
de capacidades, às competências em 
matéria de criação de redes de contactos, 
à captação de novos públicos, bem como 
no que se refere à recolha e análise de 
dados. Deste modo, é garantida a 
prestação de apoio setorial para efeitos 
de:
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Or. en

Alteração 112
Julia Reda

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – parágrafo 1 – subparágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Apoio aos setores da arquitetura e 
do património cultural: ações específicas 
de promoção da mobilidade dos 
operadores, do desenvolvimento de 
capacidades, da captação de novos 
públicos, da internacionalização dos 
setores do património cultural e da 
arquitetura e da cultura arquitetónica, de 
apoio à salvaguarda, preservação e 
valorização do património cultural e dos 
seus valores, através de ações de 
sensibilização, da criação de redes de 
contactos e de atividades de aprendizagem 
entre pares;

(c) Apoio aos setores da arquitetura, 
tanto do passado como do presente, e do 
património cultural tangível e intangível: 
ações específicas de promoção da 
mobilidade dos operadores, do 
desenvolvimento de capacidades, da 
captação de novos públicos, da 
internacionalização dos setores do 
património cultural e da arquitetura e da 
cultura arquitetónica, de apoio à 
salvaguarda, preservação e valorização do 
património cultural tangível e intangível e 
dos seus valores, através de ações de 
sensibilização, da criação de redes de 
contactos e de atividades de aprendizagem 
entre pares;

Or. en

Alteração 113
Julia Reda

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – parágrafo 1 – subparágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Apoio a outros setores: ações 
específicas de desenvolvimento dos
aspetos criativos dos setores do design e da 
moda e do turismo cultural, bem como a 
sua promoção e representação fora do 
território da União Europeia.

(d) Apoio a outros setores: ações 
específicas de promoção que sensibilizem, 
tanto dentro como fora da União 
Europeia, para os aspetos criativos dos 
setores do design e da moda, bem como 
para o turismo cultural sustentável em 
crescimento.
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Or. en

Alteração 114
Julia Reda

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. VERTENTE MEDIA 2. SUBPROGRAMA MEDIA

Or. en

Alteração 115
Tadeusz Zwiefka

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Produção de conteúdos televisivos 
e séries narrativas inovadores;

(b) Produção de conteúdos televisivos 
e séries narrativas inovadores, tendo em 
conta a importância dos meios de 
comunicação social de qualidade para 
crianças e jovens;

Or. en

Alteração 116
Tadeusz Zwiefka

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Apoio à venda e à circulação, a 
nível internacional, das obras europeias 
não nacionais em todas as plataformas, 
incluindo através de estratégias de 
distribuição coordenadas que abranjam 

(d) Apoio à venda e à circulação, a 
nível internacional, das obras europeias 
não nacionais em todas as plataformas, 
incluindo através de estratégias de 
distribuição coordenadas que abranjam 
vários países; excecionalmente para os 
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vários países; filmes de ação real (live-action) ou 
documentários para crianças e jovens, a 
venda dos direitos para fins educativos 
utilizados num programa educativo de 
longo prazo deve ser considerada uma 
exibição em sala de cinema. No mercado 
extremamente competitivo da distribuição, 
estes programas são frequentemente o 
único ponto de acesso a filmes europeus 
não nacionais para o público jovem e, a 
longo prazo, alcançam um público 
significativo;

Or. en

Alteração 117
Julia Reda

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Apoio a intercâmbios entre 
empresas e a atividades de criação de redes 
de contactos, a fim de facilitar a realização 
de coproduções europeias e internacionais;

(e) Apoio a intercâmbios entre 
empresas e a atividades de criação de redes 
de contactos, a fim de facilitar a realização 
de coproduções europeias e internacionais 
e a circulação transfronteiras de obras 
europeias;

Or. en

Alteração 118
Tadeusz Zwiefka

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2 – parágrafo 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(k-A) Redes europeias de filmes para 
crianças/meios de comunicação social, 
que facilitem o intercâmbio de 
experiências, conhecimentos e boas 
práticas em matéria de desenvolvimento, 
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produção e/ou distribuição de filmes para 
crianças, bem como no domínio da 
literacia mediática;

Or. en

Alteração 119
Tadeusz Zwiefka

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 3 – parágrafo 1 – subparágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Incentivo a novas formas de criação 
no ponto de encontro entre os diferentes 
setores culturais e criativos, por exemplo, 
através da utilização de tecnologias 
inovadoras;

(a) Incentivo a novas formas de criação 
no ponto de encontro entre os diferentes 
setores culturais e criativos, por exemplo, 
através da utilização de tecnologias 
inovadoras ou da cocriação com o público 
jovem;

Or. en

Alteração 120
Julia Reda

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 3 – parágrafo 1 – subparágrafo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Estímulo à cooperação 
transfronteiras entre profissionais, 
instituições, plataformas e redes de 
contactos dentro e entre os setores e os 
domínios de ação abrangidos pelo 
programa;

(b) Apoio a potenciais beneficiários 
no processo de candidatura e estímulo à
cooperação transfronteiras entre 
profissionais, instituições, plataformas e 
redes de contactos dentro e entre os setores 
e os domínios de ação abrangidos pelo 
programa;

Or. en

Alteração 121
Julia Reda
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Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 3 – parágrafo 1 – subparágrafo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoio aos padrões elevados de 
produção de conteúdos, através da 
promoção da cooperação, do jornalismo 
colaborativo transfronteiras e dos 
conteúdos de qualidade;

(b) Apoio aos padrões elevados de 
produção de conteúdos, através da 
promoção da cooperação, do jornalismo 
colaborativo, de investigação e de formato 
aprofundado (long-form journalism)
transfronteiras e dos conteúdos de 
qualidade;

Or. en

Alteração 122
Tadeusz Zwiefka

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 3 – parágrafo 1 – subparágrafo 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Promoção da literacia mediática 
para permitir que os cidadãos desenvolvam 
uma visão crítica dos meios de 
comunicação social.

(c) Promoção da literacia mediática 
para permitir que os cidadãos de todas as 
idades desenvolvam uma visão crítica dos 
meios de comunicação social.

Or. en
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