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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre as indústrias culturais no quadro da Estratégia de Lisboa

(XXXX (INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 151º do Tratado CE,

– Tendo em conta a Convenção da Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura (UNESCO) sobre a protecção e a promoção da diversidade das 
expressões culturais, de 20 de Outubro de 2005,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho "Educação, Juventude e Cultura", de 13 e 14 
de Novembro de 2006 e de 24 e 25 de Maio de 2007, assim como o documento 9021/07 
do Conselho,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão sobre uma agenda europeia para a cultura 
num mundo globalizado (COM(2007)0242), assim como o documento de trabalho dos 
serviços da Comissão que acompanha esta comunicação (SEC(2007)0570),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 4 de Setembro de 2003, sobre as indústrias culturais1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 7 de Junho de 2007, sobre o estatuto social dos 
artistas2,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Cultura e da Educação (A6-0000/2007),

A. Considerando que a cultura é tanto um bem público e um fim em si para o 
desenvolvimento do indivíduo e da sociedade, como um instrumento que contribui para o 
crescimento económico, o emprego e também para a coesão social e o desenvolvimento 
regional e local, como o demonstram estudos científicos recentes, nomeadamente o 
realizado pelo KEA sobre a economia da cultura,

B. Considerando que são indústrias culturais as indústrias que acrescentam às obras 
intelectuais uma mais-valia de carácter económico que gera simultaneamente valores 
novos para os indivíduos e para as sociedades, as indústrias tradicionais - como o cinema, 
a música e a edição -, os meios de comunicação social e as indústrias do sector criativo 
(moda, design), do turismo, das artes e da informação,

C. Considerando, no entanto, que é necessário um maior reconhecimento e um maior apoio 
para auxiliar as indústrias culturais e criativas a dar todo o seu contributo para os 
objectivos da Estratégia de Lisboa,

  
1 JO C 75 E de 25.3.2004, p.247.
2 Textos Aprovados desta data, P6_TA(2007)0236.
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D. Considerando que as indústrias culturais produzem e difundem uma vasta gama de 
conteúdos que veiculam informação, educação e entretenimento para os cidadãos e 
relativamente aos quais a União Europeia deve desempenhar a sua função reguladora, 

E. Considerando que da sociedade contemporânea da informação emergem novas formas de 
produção, distribuição e consumo que geram novos produtos e serviços culturais que 
devem ser protegidos contra a pirataria, 

F. Considerando a contribuição das indústrias culturais para a promoção da diversidade 
cultural, para a democratização do acesso à cultura, para a identidade e integração 
europeias, 

G. Considerando que se impõe associar fortemente a cultura à educação e à formação, tendo 
em vista o reforço das capacidades de produção e de criação do sector cultural,

H. Considerando que a experiência das "capitais europeias da cultura" ilustra em concreto os 
benefícios que o sector cultural traz à vida económica e social da cidade e ao 
desenvolvimento dos seus habitantes, 

I. Considerando os auxílios estatais e as subvenções em benefício do sector criativo como 
investimentos e não como um luxo,

J. Considerando que é necessário apoiar mais as pequenas empresas e as microempresas,
assim como os trabalhadores individuais que contribuem muito significativamente para a 
criação de riqueza numa economia em que o crescimento não implica necessariamente a 
existência de organizações de grande envergadura que tendem a concentrar-se na 
actividade mais rentável, a saber, a distribuição cultural (edição, distribuição, marketing), 
mas, ao invés, a proliferação de estruturas menos complexas e o fomento das suas redes,

1. Declara-se satisfeito com a disponibilidade do Conselho e da Comissão para reconhecer o 
papel central da cultura e da criatividade enquanto factores importantes para atingir os 
objectivos da Estratégia de Lisboa, passando assim a ser consideradas como elementos 
que se encontram no cerne do projecto europeu,

2. Convida o Conselho e a Comissão a clarificarem o que constitui uma visão europeia da 
cultura, da criatividade e da inovação, a elaborarem uma política estruturada para o 
desenvolvimento das indústrias criativas europeias e a integrarem-na no quadro de uma 
verdadeira estratégia europeia para a cultura, 

3. Convida, por conseguinte, a Comissão a assegurar a recolha de dados estatísticos 
sistemáticos neste domínio, para que a União e os Estados-Membros possam dispor de 
elementos estatísticos coerentes e comparáveis, necessários para elaborar as políticas 
específicas que sejam adequadas para promover o sector cultural e criativo,

4. Considera que a expansão das indústrias culturais depende em larga medida das 
possibilidades de uma mobilidade transfronteiriça harmoniosa e reitera, a este respeito, os 
requisitos expressos na Resolução supracitada sobre o estatuto social dos artistas,

5. Acolhe favoravelmente a ideia da criação de um mercado interno para as pessoas, 
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produtos e serviços ligados à actividade criativa, e convida a Comissão a apresentar-lhe 
um Livro Verde neste domínio,

6. Insta os Estados-Membros a reforçarem as competências do Tratado no que respeita à 
actividade criativa e a ponderarem o mesmo para a cultura,

7. Solicita, por outro lado, à Comissão que proceda rapidamente à plena aplicação do nº 4 do 
artigo 151º do Tratado CE, para que a cultura e o sector cultural sejam tomados em 
consideração em todas as outras políticas comunitárias;

8. Convida a Comissão a criar um grupo de trabalho para a cultura e a economia criativa, a 
fim de explorar mais concretamente a relação entre a cultura, a criatividade e a inovação 
no quadro das políticas comunitárias,

9. Exorta a Comissão a repensar a questão crítica da propriedade intelectual, do ponto de 
vista cultural e económico, e a convidar todos os agentes do sector a encontrarem, em 
conjunto, soluções equitativas para todos, com uma preocupação de equilíbrio entre as 
possibilidades de acesso às actividades e conteúdos culturais e a propriedade intelectual;
neste contexto, chama a atenção dos Estados-Membros para o facto de que a 
criminalização dos consumidores para combater a pirataria digital não constitui a melhor 
solução;

10. Considera indispensável o financiamento adequado das indústrias culturais e criativas, e 
solicita ao Conselho, à Comissão e aos Estados-Membros que tomem medidas que se 
imponham, preconizando formas de financiamento do sector público e público-privado, e 
instaurando um quadro regulamentar e fiscal favoráveis às indústrias culturais;

11. Considera necessário que os fundos estruturais concedam um lugar específico ao 
desenvolvimento das indústrias culturais e criativas, e reitera o seu pedido à Comissão no 
sentido de apresentar um estudo sobre o impacto dos financiamentos dos fundos 
estruturais no sector cultural;

12. Apela à Comissão para que reflicta na possibilidade de criar um programa semelhante ao 
programa MEDIA adaptado ao sector da música e da edição;

13. Convida os Estados-Membros a aumentarem o montante das ajudas à tradução, pois os 
orçamentos atribuídos aos programas culturais europeus não estão à altura da realização
dos objectivos ambiciosos neles anunciados;

14. Crê que é necessário incentivar o sector das indústrias culturais e criativas, melhorando os 
sistemas de qualificação, de aprendizagem e de formação,

15. Apela aos Estados-Membros e às suas colectividades locais para que desenvolvam 
serviços de consultadoria em gestão de empresas, de aconselhamento financeiro, de 
informação e de formação para as pequenas empresas, os empresários e trabalhadores do 
sector cultural e criativo,

16. Sugere ao Conselho e à Comissão que analisem a possibilidade de criar um banco das 
indústrias criativas,
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17. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros, bem como à UNESCO e ao Conselho 
da Europa.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O estudo realizado pelo KEA, intitulado " A Economia da Cultura na Europa ", encomendado 
pela Comissão e publicado em Novembro de 2006, pôs em evidência dados importantes sobre 
a contribuição da cultura para o crescimento económico e o seu impacto no emprego. 

Assim, o estudo demonstrou que o sector cultural contribuiu com cerca de 2,6 % para o PIB 
da União Europeia em 2003, com um crescimento consideravelmente mais elevado do que o 
da economia em geral. Além do mais, em 2004, mais de 5 milhões de pessoas trabalhavam
no sector da cultura, o que equivale a 3,1% do total da população activa da UE. 

Para além da sua contribuição directa para a economia, o sector cultural e criativo tem um 
impacto indirecto no ambiente socioeconómico europeu, promovendo a inovação noutros 
sectores da economia. 

O sector criativo contribui de forma significativa para o desenvolvimento das tecnologias da 
informação e da comunicação, desempenhando um papel importante a nível local, regional e 
urbano, e revela-se essencial para assegurar um desenvolvimento sustentável. 

Ao longo das últimas décadas, tem emergido pouco a pouco uma tomada de consciência, 
sempre em crescendo, da dimensão económica da cultura e do seu papel na criação de 
emprego, assim como no desenvolvimento rural e urbano. O desafio desta indústria emergente 
da cultura é responder ao aparecimento de novos produtos e serviços nos mercados 
globalizados. 


