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Alteração 198
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO que institui o Programa
Europa Criativa

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO que institui o 
Programa-Quadro Europa Criativa e 
Cultural

Or. de

Alteração 199
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O Tratado tem em vista criar uma união 
cada vez mais estreita entre os povos 
europeus e confere à União a missão de 
contribuir para o desenvolvimento das 
culturas dos Estados-Membros, respeitando 
a sua diversidade nacional e regional, e 
simultaneamente, de assegurar as 
condições necessárias ao desenvolvimento 
da capacidade concorrencial da indústria 
da União. A este respeito, a União, se 
necessário, deve apoiar e complementar as 
ações dos Estados-Membros que visem 
salvaguardar a diversidade cultural e 
linguística, reforçar a competitividade dos 
setores culturais e criativos europeus e 
facilitar a adaptação às mutações 
industriais, em especial através da 
formação profissional.

(1) O Tratado tem em vista criar uma união 
cada vez mais estreita entre os povos 
europeus e confere à União a missão de 
contribuir para o desenvolvimento das 
culturas dos Estados-Membros, respeitando 
a sua diversidade nacional e regional. A 
este respeito, a União, se necessário, deve 
apoiar e complementar as ações dos 
Estados-Membros que visem salvaguardar 
a diversidade cultural e linguística e 
promover uma Europa cultural enquanto 
elemento da liberdade de expressão, da 
inclusão, da coesão social, do diálogo 
intercultural, da promoção da atenção 
conferida às minorias e da ênfase dada ao 
papel desempenhado pela cultura 
enquanto fonte do desenvolvimento 
sustentável.

Or. de
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Alteração 200
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O Tratado tem em vista criar uma união 
cada vez mais estreita entre os povos 
europeus e confere à União a missão de 
contribuir para o desenvolvimento das 
culturas dos Estados-Membros, respeitando 
a sua diversidade nacional e regional, e 
simultaneamente, de assegurar as 
condições necessárias ao desenvolvimento 
da capacidade concorrencial da indústria da 
União. A este respeito, a União, se 
necessário, deve apoiar e complementar as 
ações dos Estados-Membros que visem 
salvaguardar a diversidade cultural e 
linguística, reforçar a competitividade dos 
setores culturais e criativos europeus e
facilitar a adaptação às mutações 
industriais, em especial através da 
formação profissional.

(1) O Tratado tem em vista criar uma união 
cada vez mais estreita entre os povos 
europeus e confere à União a missão de 
contribuir para o desenvolvimento das 
culturas dos Estados-Membros, respeitando 
a sua diversidade nacional e regional, e 
simultaneamente, de assegurar as 
condições necessárias ao desenvolvimento 
da capacidade concorrencial da indústria da 
União. A este respeito, a União, se 
necessário, deve apoiar e complementar as 
ações dos Estados-Membros que visem 
salvaguardar a diversidade cultural e 
linguística, reforçar a competitividade dos 
setores culturais e criativos europeus,
melhorar o conhecimento e a divulgação 
da história das culturas dos povos 
europeus e conservar e salvaguardar o 
património cultural europeu, os 
intercâmbios culturais não comerciais e a 
criação artística, literária, audiovisual e 
cinematográfica.

Or. fr

Alteração 201
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O Tratado tem em vista criar uma união 
cada vez mais estreita entre os povos 
europeus e confere à União a missão de 
contribuir para o desenvolvimento das 
culturas dos Estados-Membros, respeitando 

(1) O Tratado tem em vista criar uma união 
cada vez mais estreita entre os povos 
europeus e confere à União a missão de 
contribuir para o desenvolvimento das 
culturas dos Estados-Membros, respeitando 
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a sua diversidade nacional e regional, e 
simultaneamente, de assegurar as 
condições necessárias ao desenvolvimento 
da capacidade concorrencial da indústria da 
União. A este respeito, a União, se 
necessário, deve apoiar e complementar as 
ações dos Estados-Membros que visem 
salvaguardar a diversidade cultural e 
linguística, reforçar a competitividade dos 
setores culturais e criativos europeus e 
facilitar a adaptação às mutações 
industriais, em especial através da 
formação profissional.

a sua diversidade nacional e regional, e 
simultaneamente, de assegurar ao nível da 
União as condições necessárias ao 
desenvolvimento da capacidade 
concorrencial da indústria da União. A este 
respeito, a União, se necessário, deve 
apoiar e complementar as ações dos 
Estados-Membros que visem salvaguardar 
a diversidade cultural e linguística, 
salvaguardar e promover o património 
cultural europeu, bem como reforçar a 
capacidade económica dos setores 
culturais e criativos europeus, em especial 
através da formação profissional, tendo 
sempre em conta o valor intrínseco da 
cultura.

Or. en

Alteração 202
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O Tratado tem em vista criar uma 
união cada vez mais estreita entre os 
povos europeus e confere à União a missão 
de contribuir para o desenvolvimento das 
culturas dos Estados-Membros, respeitando 
a sua diversidade nacional e regional, e 
simultaneamente, de assegurar as 
condições necessárias ao desenvolvimento 
da capacidade concorrencial da indústria da 
União. A este respeito, a União, se 
necessário, deve apoiar e complementar as 
ações dos Estados-Membros que visem 
salvaguardar a diversidade cultural e 
linguística, reforçar a competitividade dos 
setores culturais e criativos europeus e 
facilitar a adaptação às mutações 
industriais, em especial através da 
formação profissional.

(1) O Tratado confere à União a missão de 
contribuir para o desenvolvimento das 
culturas dos Estados-Membros, respeitando 
a sua diversidade nacional e regional, e 
simultaneamente, de assegurar as 
condições necessárias ao desenvolvimento 
da capacidade concorrencial da indústria da 
União. A este respeito, a União, se 
necessário, deve apoiar e complementar as 
ações dos Estados-Membros que visem 
salvaguardar a diversidade cultural e 
linguística, reforçar a competitividade dos 
setores culturais e criativos europeus e 
facilitar a adaptação às mutações 
industriais, em especial através da 
formação profissional.
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Or. en

Alteração 203
Mikael Gustafsson
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O Tratado tem em vista criar uma união 
cada vez mais estreita entre os povos 
europeus e confere à União a missão de 
contribuir para o desenvolvimento das 
culturas dos Estados-Membros, respeitando 
a sua diversidade nacional e regional, e 
simultaneamente, de assegurar as 
condições necessárias ao desenvolvimento 
da capacidade concorrencial da indústria da 
União. A este respeito, a União, se 
necessário, deve apoiar e complementar as 
ações dos Estados-Membros que visem 
salvaguardar a diversidade cultural e 
linguística, reforçar a competitividade dos 
setores culturais e criativos europeus e 
facilitar a adaptação às mutações 
industriais, em especial através da 
formação profissional.

(1) O Tratado tem em vista criar uma união 
cada vez mais estreita entre os povos 
europeus e confere à União a missão de 
contribuir para o desenvolvimento das 
culturas dos Estados-Membros, respeitando 
a sua diversidade nacional e regional, e 
simultaneamente, de assegurar as 
condições necessárias ao desenvolvimento 
da capacidade concorrencial da indústria da 
União, incluindo a igualdade entre 
mulheres e homens no mercado de 
trabalho. A este respeito, a União, se 
necessário, deve apoiar e complementar as 
ações dos Estados-Membros que visem 
salvaguardar a diversidade cultural e 
linguística, reforçar a competitividade dos 
setores culturais e criativos europeus e 
facilitar a adaptação às mutações 
industriais, em especial através da 
formação profissional.

Or. en

Alteração 204
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O Tratado tem em vista criar uma união 
cada vez mais estreita entre os povos 

(1) O Tratado tem em vista criar uma união 
cada vez mais estreita entre os povos 
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europeus e confere à União a missão de 
contribuir para o desenvolvimento das 
culturas dos Estados-Membros, respeitando 
a sua diversidade nacional e regional, e 
simultaneamente, de assegurar as 
condições necessárias ao desenvolvimento 
da capacidade concorrencial da indústria da 
União. A este respeito, a União, se 
necessário, deve apoiar e complementar as 
ações dos Estados-Membros que visem 
salvaguardar a diversidade cultural e 
linguística, reforçar a competitividade dos 
setores culturais e criativos europeus e 
facilitar a adaptação às mutações 
industriais, em especial através da 
formação profissional.

europeus e confere à União a missão de 
contribuir para o desenvolvimento das 
culturas dos Estados-Membros, respeitando 
a sua diversidade nacional e regional, e 
simultaneamente, de assegurar as 
condições necessárias ao desenvolvimento 
da capacidade concorrencial da indústria da 
União. A este respeito, a União, se 
necessário, deve apoiar e complementar as 
ações dos Estados-Membros que visem 
salvaguardar e promover a diversidade 
cultural e linguística, em conformidade 
com a Convenção da UNESCO, de 2005, 
sobre a proteção e promoção da 
diversidade das expressões culturais, 
reforçar a competitividade dos setores 
culturais e criativos europeus e facilitar a 
adaptação às mutações industriais, em 
especial através da formação profissional.

Or. fr

Alteração 205
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O apoio da União aos setores culturais 
e criativos tem como base a experiência 
adquirida no âmbito dos seguintes 
programas e ações: a Decisão 
n.º 1855/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 12 de dezembro de 
2006, que institui o Programa Cultura 
(2007-2013); a Decisão n.º 1718/2006/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
15 de novembro de 2006, que institui um 
Programa de Apoio ao Setor Audiovisual 
Europeu (MEDIA 2007); a Decisão 
n.º 1041/2009/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, 
que estabelece um Programa de 
Cooperação com Profissionais de Países 

(2) O apoio da União aos setores culturais 
e criativos tem como base a experiência 
adquirida no âmbito dos seguintes 
programas e ações: a Decisão 
n.º 1855/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 12 de dezembro de 
2006, que institui o Programa Cultura 
(2007-2013); a Decisão n.º 1718/2006/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
15 de novembro de 2006, que institui um 
Programa de Apoio ao Setor Audiovisual 
Europeu (MEDIA 2007); a Decisão 
n.º 1041/2009/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, 
que estabelece um Programa de 
Cooperação com Profissionais de Países 
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Terceiros no domínio do Audiovisual 
(MEDIA Mundus 2011-2013); a Decisão 
n.º 1622/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 24 de outubro de 2006, 
relativa à Criação de uma Ação 
Comunitária de Apoio à Manifestação 
Capital Europeia da Cultura para os Anos 
de 2007 a 2019; e a Decisão n.º xy/2011 do 
Conselho (marca do património europeu).

Terceiros no domínio do Audiovisual 
(MEDIA Mundus 2011-2013); a Decisão 
n.º 1622/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 24 de outubro de 2006, 
relativa à Criação de uma Ação 
Comunitária de Apoio à Manifestação 
Capital Europeia da Cultura para os Anos 
de 2007 a 2019; e a Decisão 
n.º 1194/2011/UE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 16 de novembro de 
2011, que cria uma ação da União 
Europeia relativa à Marca do Património 
Europeu1.

__________________ __________________
1 JO L … 1 JO L 303 de 22.11.2011, p. 1.

Or. en

Alteração 206
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A «Agenda Europeia para a Cultura 
num Mundo Globalizado» aprovada pelo 
Conselho, na Resolução de 16 de 
novembro de 2007, estabelece os objetivos 
das futuras atividades da União Europeia 
nos setores culturais e criativos. Destina-se 
a promover a diversidade cultural e o 
diálogo intercultural, a cultura enquanto 
agente dinamizador da criatividade no 
quadro da estratégia de crescimento e 
emprego, e o papel essencial da cultura nas 
relações internacionais da União.

(3) A «Agenda Europeia para a Cultura 
num Mundo Globalizado» aprovada pelo 
Conselho, na Resolução de 16 de 
novembro de 2007, começa por definir 
«cultura» e estabelece os objetivos das 
futuras atividades da União Europeia nos 
setores culturais e criativos. Por 
conseguinte, a «cultura» é reconhecida 
como o conjunto de obras de arte e 
património, bens e serviços culturais, 
assim como a base de um mundo 
simbólico de significados, crenças, valores 
e tradições que se encontram expressos na 
língua, na arte, na religião e nos mitos. 
Tendo também em consideração o 
significado antropológico de cultura, a 
atual Agenda Europeia para a Cultura 
destina-se a apoiar a diversidade cultural e 
o diálogo intercultural, a cultura enquanto 
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agente dinamizador da criatividade no 
quadro da estratégia de crescimento e 
emprego, e a salientar o papel essencial da 
cultura nas relações internacionais da 
União.

Or. en

Alteração 207
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Na sua Resolução de 12 de maio de 
2011, sobre «Realizar o potencial das 
indústrias culturais e criativas»1, o 
Parlamento Europeu salientou que as 
indústrias criativas e culturais contribuem 
para a reconversão das economias locais, 
favorecendo o aparecimento de novas 
atividades económicas, criando empregos 
novos e duradouros e aumentando a 
capacidade de atração das regiões, 
cidades e comunidades rurais europeias, 
com vista ao objetivo da coesão social e 
territorial. Além disso, a cultura tem um 
importante papel a desempenhar em 
termos de desenvolvimento sustentável 
dos territórios transfronteiriços. O 
incentivo da cultura e da criatividade 
constitui, assim, parte integrante da 
cooperação territorial e deve ser 
reforçado.
__________________
1 Textos aprovados, P7_TA(2011)0240.

Or. en

Alteração 208
Marietje Schaake
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Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Na sua Resolução, de 12 de maio de 
2011, sobre as dimensões culturais das 
ações externas da UE1, o Parlamento 
Europeu sublinhou que a cultura deve ser 
um elemento vital e horizontalmente 
integrado no largo espetro das políticas 
externas que compõem as políticas 
externas e de segurança da União.
__________________
1 Textos aprovados, P7_TA(2011)0239.

Or. en

Alteração 209
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) No que se refere à Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e, em 
particular, aos artigos 11.º e 21.º, os setores 
culturais e criativos contribuem de forma 
importante para a luta contra todas as 
formas de discriminação, incluindo o 
racismo e a xenofobia, além de 
constituírem uma importante plataforma 
para a liberdade de expressão. O artigo 22.º 
impõe o respeito pela diversidade cultural e 
linguística.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 210
Marietje Schaake
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Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) No que se refere à Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e, em 
particular, aos artigos 11.º e 21.º, os setores 
culturais e criativos contribuem de forma 
importante para a luta contra todas as 
formas de discriminação, incluindo o 
racismo e a xenofobia, além de 
constituírem uma importante plataforma 
para a liberdade de expressão. O artigo 22.º 
impõe o respeito pela diversidade cultural e 
linguística.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 211
Mikael Gustafsson
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) No que se refere à Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e, em 
particular, aos artigos 11.º e 21.º, os setores 
culturais e criativos contribuem de forma 
importante para a luta contra todas as 
formas de discriminação, incluindo o 
racismo e a xenofobia, além de 
constituírem uma importante plataforma 
para a liberdade de expressão. O artigo 22.º 
impõe o respeito pela diversidade cultural e 
linguística.

(4) No que se refere à Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e, em 
particular, aos artigos 11.º e 21.º, os setores 
culturais e criativos contribuem de forma 
importante para a luta contra todas as 
formas de discriminação, incluindo o 
racismo e a xenofobia, além de 
constituírem uma importante plataforma 
para a liberdade de expressão. O artigo 22.º 
impõe o respeito pela diversidade cultural e 
linguística. O artigo 23.º impõe a 
obrigação de garantir a igualdade entre 
homens e mulheres em todos os domínios, 
incluindo em matéria de emprego, 
trabalho e remuneração.

Or. en
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Alteração 212
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A Convenção da UNESCO sobre a 
Proteção e a Promoção da Diversidade das 
Expressões Culturais, que entrou em vigor 
em 18 de março de 2007, e em que a 
União é Parte, tem por objetivo reforçar a 
cooperação internacional, incluindo através 
de acordos internacionais de coprodução e 
codistribuição, bem como a solidariedade, 
com vista a favorecer a expressão cultural 
de todos os países.

(5) A Convenção da UNESCO sobre a 
Proteção e a Promoção da Diversidade das 
Expressões Culturais, que entrou em vigor 
em 18 de março de 2007, e que faz parte 
do acervo comunitário, tem por objetivo 
reforçar a cooperação internacional, 
incluindo através de acordos internacionais 
de coprodução e codistribuição, bem como 
a solidariedade, com vista a favorecer a 
expressão cultural de todos os países.

Or. en

Alteração 213
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Um dos objetivos gerais do 
programa-quadro instituído pelo presente 
regulamento consiste em salvaguardar e 
valorizar o património cultural da 
Europa, um direito que foi igualmente 
reconhecido como inerente ao direito de 
participação na vida cultural consagrado 
na Convenção-Quadro do Conselho da 
Europa relativa ao Património Cultural 
para a Sociedade, que entrou em vigor em 
1 de junho de 2011. Essa Convenção 
salienta o papel que o património cultural 
desempenha na construção de uma 
sociedade pacífica e democrática, assim 
como no processo de desenvolvimento 
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sustentável, na promoção da diversidade 
cultural, no desenvolvimento de uma 
identidade comum europeia e na 
preservação da sua memória.

Or. it

Alteração 214
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Salvaguardar e promover o 
património cultural material e imaterial 
deve ser parte integrante das tarefas da 
União, no âmbito da Convenção da 
UNESCO de 2003 para a Salvaguarda do 
Património Cultural Imaterial e da 
Convenção da UNESCO de 1972 relativa 
à Proteção do Património Cultural e 
Natural Mundial, onde se incluem 
monumentos, sítios de interesse histórico, 
conjuntos históricos, museus, paisagens e 
arquivos cinematográficos, através dos 
quais podem ser desenvolvidos projetos 
artísticos contemporâneos como forma de 
valorizar os locais em causa e de 
promover a criação, dando ao mesmo 
tempo um sentido de apropriação por 
parte dos povos da história do local ou 
objeto em causa.

Or. en

Alteração 215
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 6
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Texto da Comissão Alteração

(6) A União é membro da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) desde 1 de 
janeiro de 1995, estando por isso sujeita à 
obrigação geral de respeitar os 
compromissos assumidos no âmbito dos 
acordos da OMC.

(6) A União é membro da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) desde 1 de 
janeiro de 1995, estando por isso sujeita à 
obrigação geral de respeitar os 
compromissos assumidos no âmbito dos 
acordos da OMC, assim como os 
Protocolos de Cooperação Cultural no 
contexto dos Acordos de Comércio Livre 
(ACL).

Or. en

Alteração 216
Mikael Gustafsson
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Comunicação da Comissão Europeia 
«Estratégia para um Crescimento 
Inteligente, Sustentável e Inclusivo» 
(estratégia «Europa 2020») define uma 
estratégia para que a União Europeia possa 
vir a ter uma economia inteligente, 
sustentável e inclusiva, com elevados 
níveis de emprego, produtividade e coesão 
social. Nessa estratégia, a Comissão realça 
que a União deve assegurar condições 
gerais mais atrativas para a inovação e a 
criatividade, incluindo através de 
incentivos ao crescimento de empresas 
baseadas no conhecimento e de um maior 
acesso ao financiamento por parte dos 
setores culturais e criativos.

(7) A Comunicação da Comissão Europeia 
«Estratégia para um Crescimento 
Inteligente, Sustentável e Inclusivo» 
(estratégia «Europa 2020») define uma 
estratégia para que a União Europeia possa 
vir a ter uma economia inteligente, 
sustentável e inclusiva, com elevados 
níveis de emprego, produtividade e coesão 
social, integrando simultaneamente o 
género em todos os domínios políticos. 
Nessa estratégia, a Comissão realça que a 
União deve assegurar condições gerais 
mais atrativas para a inovação e a 
criatividade, incluindo através de 
incentivos ao crescimento de empresas 
baseadas no conhecimento e de um maior 
acesso ao financiamento por parte dos 
setores culturais e criativos.

Or. en
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Alteração 217
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) As conclusões do Conselho sobre os 
serviços de informação para a mobilidade 
destinados aos artistas e profissionais da 
cultura1 confirmaram a importância da
mobilidade dos artistas e dos profissionais 
da cultura para a União e para a 
realização dos objetivos no âmbito da 
estratégia Europa 2020, instando os 
Estados-Membros e a Comissão, nas 
respetivas esferas de competência e com o 
devido respeito pelo princípio da 
subsidiariedade, a facilitar a 
disponibilização de informações 
exaustivas e rigorosas aos artistas e 
profissionais da cultura que procurem 
movimentar-se dentro da União.
_____________
1 JO C 175 de 15.6.2011, p. 5.

Or. en

Alteração 218
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A recomendação do Parlamento 
Europeu e do Conselho sobre as 
competências essenciais para a 
aprendizagem ao longo da vida1

reconhece a sensibilização e expressão 
culturais como uma prioridade, 
salientando em particular a importância 
da expressão criativa de ideias, 
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experiências e emoções num vasto leque 
de suportes de comunicação (música, 
artes visuais e do espetáculo e literatura), 
enquanto competência essencial de que 
todos devem dispor, de modo a poderem 
prosperar numa sociedade baseada no 
conhecimento. Considera, por 
conseguinte, a participação e o 
envolvimento ativo na cultura um fator de 
inovação, produtividade e 
competitividade.
_______________
1 JO L 394 de 30.12.2006, p. 10.

Or. en

Alteração 219
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) As conclusões dos exercícios supra 
salientam o forte contributo dos programas 
para a salvaguarda e a promoção da 
diversidade cultural e linguística da Europa 
e a sua relevância para as necessidades dos 
setores culturais e criativos, mas referem 
também a importância de ajustar os 
objetivos de qualquer novo programa de 
acordo com os objetivos da estratégia 
«Europa 2020». As referidas avaliações e 
consultas e diversos estudos independentes, 
em especial o estudo sobre a dimensão 
empresarial das indústrias culturais e 
criativas, sublinham também o facto de os 
setores culturais e criativos enfrentarem 
desafios comuns, nomeadamente a forte 
fragmentação do mercado, o impacto da 
globalização e da digitalização, as 
dificuldades de acesso ao financiamento e 
uma escassez de dados comparáveis, 
tornando-se necessária uma ação a nível 

(9) As conclusões dos exercícios supra 
salientam o forte contributo dos programas 
para a salvaguarda e a promoção da 
diversidade cultural e linguística da Europa 
e a sua relevância para as necessidades dos 
setores culturais e criativos. As referidas 
avaliações e consultas e diversos estudos 
independentes, em especial o estudo sobre 
a dimensão empresarial das indústrias 
culturais e criativas, sublinham também o 
facto de os setores culturais e criativos, 
além de terem um papel a desempenhar e 
contribuírem para desenvolvimentos mais 
alargados a nível europeu: estes setores 
são por si só um empregador relevante, 
existindo uma ligação clara entre o 
investimento na cultura e o 
desenvolvimento económico, daí a 
importância de reforçar as políticas 
culturais a nível regional, nacional e 
europeu.
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da União.

Or. en

Alteração 220
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) As conclusões dos exercícios supra 
salientam o forte contributo dos programas 
para a salvaguarda e a promoção da 
diversidade cultural e linguística da Europa 
e a sua relevância para as necessidades dos 
setores culturais e criativos, mas referem 
também a importância de ajustar os 
objetivos de qualquer novo programa de 
acordo com os objetivos da estratégia 
«Europa 2020». As referidas avaliações e 
consultas e diversos estudos independentes, 
em especial o estudo sobre a dimensão
empresarial das indústrias culturais e 
criativas, sublinham também o facto de os 
setores culturais e criativos enfrentarem 
desafios comuns, nomeadamente a forte 
fragmentação do mercado, o impacto da 
globalização e da digitalização, as 
dificuldades de acesso ao financiamento e 
uma escassez de dados comparáveis, 
tornando-se necessária uma ação a nível da 
União.

(9) As conclusões dos exercícios supra 
salientam o forte contributo dos programas 
para a salvaguarda e a promoção da 
diversidade cultural e linguística da Europa 
e a sua relevância para as necessidades dos 
setores culturais e criativos, mas referem 
também a importância de ajustar os 
objetivos de qualquer novo programa de 
acordo com os objetivos da estratégia 
«Europa 2020». As referidas avaliações e 
consultas e diversos estudos independentes, 
em especial o estudo sobre a dimensão 
empresarial das indústrias culturais e 
criativas, sublinham também o facto de os 
setores culturais e criativos enfrentarem 
desafios comuns, nomeadamente a forte 
fragmentação e regulamentação do 
mercado, o impacto da globalização e da 
digitalização, as dificuldades de acesso ao 
financiamento, a burocracia e uma 
escassez de dados comparáveis, 
tornando-se necessária uma ação a nível da 
União.

Or. en

Alteração 221
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(9-A) Os setores culturais e criativos 
enfrentam desafios comuns, 
nomeadamente áreas de atividade 
altamente diversificadas, ambientes 
multilingues e mercados fragmentados, o 
contexto da globalização e da passagem à 
era digital, assim como uma recorrente 
falta de dados comparáveis, que podem 
ser solucionados através de ações a nível 
da União.

Or. en

Alteração 222
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fragmentação dos setores culturais 
e criativos europeus reflete essencialmente 
as fronteiras nacionais e linguísticas. Por 
um lado, tal resulta num panorama 
cultural diverso e altamente independente, 
que permite dar voz às diferentes tradições 
culturais que formam a diversidade do 
nosso património europeu. Por outro, essa 
fragmentação conduz a uma limitada e 
insuficiente circulação transnacional das 
obras culturais e criativas e dos 
operadores, tanto dentro como fora da 
União, além de gerar desequilíbrios 
geográficos e, dessa forma, limitar a 
possibilidade de escolha dos 
consumidores.

(10) O panorama cultural e criativo 
europeu não é homogéneo em termos do 
seu funcionamento e do seu impacto 
económico. A sua fragmentação também 
reflete essencialmente as fronteiras 
nacionais e linguísticas. Por um lado, esta 
situação resulta num domínio cultural 
diverso e altamente independente, que 
permite dar voz às diferentes tradições 
culturais e experiências, bem como tornar 
realidade um espaço cultural comum para 
os povos da Europa. Por outro, essa 
fragmentação significa uma série de 
obstáculos que impedem a harmoniosa 
circulação transnacional das obras culturais 
e criativas e que prejudicam os agentes 
culturais, tanto dentro como fora da União, 
o que pode conduzir a desequilíbrios 
geográficos no que toca ao acesso a bens 
culturais.

Or. en
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Alteração 223
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fragmentação dos setores culturais e 
criativos europeus reflete essencialmente 
as fronteiras nacionais e linguísticas. Por 
um lado, tal resulta num panorama cultural 
diverso e altamente independente, que 
permite dar voz às diferentes tradições 
culturais que formam a diversidade do 
nosso património europeu. Por outro, essa 
fragmentação conduz a uma limitada e 
insuficiente circulação transnacional das 
obras culturais e criativas e dos operadores, 
tanto dentro como fora da União, além de 
gerar desequilíbrios geográficos e, dessa 
forma, limitar a possibilidade de escolha 
dos consumidores.

(10) A fragmentação dos setores culturais e 
criativos europeus reflete essencialmente 
as fronteiras nacionais e linguísticas. Por 
um lado, tal resulta num panorama cultural 
diverso e altamente independente, que 
permite dar voz às diferentes tradições 
culturais que formam a diversidade do 
nosso património europeu. Por outro, essa 
fragmentação conduz a uma limitada e 
insuficiente circulação transnacional das 
obras culturais e criativas e dos operadores, 
tanto dentro como fora da União, além de 
gerar desequilíbrios geográficos e, dessa 
forma, limitar a possibilidade de escolha do 
público.

Or. en

Justificação

O termo «consumidores» não reflete adequadamente o valor das obras culturais e criativas. 
Este valor deve ser entendido em sentido lato e não apenas em termos económicos. O termo 
«público» abarca tanto o valor intrínseco como o valor económico das artes e da cultura. O 
termo «público» também é utilizado em prol da coerência do documento.

Alteração 224
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fragmentação dos setores culturais e 
criativos europeus reflete essencialmente 
as fronteiras nacionais e linguísticas. Por 

(10) A fragmentação dos setores culturais e 
criativos europeus reflete essencialmente 
as fronteiras nacionais e linguísticas. Por 
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um lado, tal resulta num panorama cultural 
diverso e altamente independente, que 
permite dar voz às diferentes tradições 
culturais que formam a diversidade do 
nosso património europeu. Por outro, essa 
fragmentação conduz a uma limitada e 
insuficiente circulação transnacional das 
obras culturais e criativas e dos operadores, 
tanto dentro como fora da União, além de 
gerar desequilíbrios geográficos e, dessa 
forma, limitar a possibilidade de escolha 
dos consumidores.

um lado, tal resulta num panorama cultural 
diverso e altamente independente, que 
permite dar voz às diferentes tradições 
culturais que formam a diversidade do 
nosso património europeu. Por outro, essa 
fragmentação conduz a uma limitada e 
insuficiente circulação transnacional das 
obras culturais e criativas e dos operadores, 
tanto dentro como fora da União, além de
gerar desequilíbrios geográficos e, dessa 
forma, limitar a possibilidade de escolha 
dos consumidores. A existência de 
27 sistemas diferentes de gestão dos 
direitos de propriedade intelectual é, em 
especial, um encargo para os setores 
culturais e criativos da Europa. O atual 
sistema de fragmentação precisa de ser 
reformado, de modo a facilitar o acesso a 
conteúdos, aumentando a circulação 
(global) dos mesmos, de tal forma que 
permita a artistas, criadores, 
consumidores, empresas e públicos 
beneficiarem dos desenvolvimentos 
digitais, dos novos canais de distribuição, 
dos novos modelos de negócio e de outras 
oportunidades.

Or. en

Alteração 225
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fragmentação dos setores culturais e 
criativos europeus reflete essencialmente 
as fronteiras nacionais e linguísticas. Por 
um lado, tal resulta num panorama cultural 
diverso e altamente independente, que 
permite dar voz às diferentes tradições 
culturais que formam a diversidade do 
nosso património europeu. Por outro, essa 
fragmentação conduz a uma limitada e 

(10) A fragmentação dos setores culturais e 
criativos europeus reflete essencialmente 
as fronteiras nacionais e linguísticas. Por 
um lado, tal resulta num panorama cultural 
diverso e altamente independente, que 
permite dar voz às diferentes tradições 
culturais que formam a diversidade do 
nosso património europeu. Por outro, essa 
fragmentação conduz a uma limitada e 
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insuficiente circulação transnacional das 
obras culturais e criativas e dos operadores, 
tanto dentro como fora da União, além de 
gerar desequilíbrios geográficos e, dessa 
forma, limitar a possibilidade de escolha 
dos consumidores.

insuficiente circulação e mobilidade
transnacional das obras culturais e criativas 
e dos operadores, tanto dentro como fora 
da União, além de gerar desequilíbrios 
geográficos e, dessa forma, limitar a 
possibilidade de escolha dos consumidores.

Or. de

Alteração 226
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) De modo a enfrentar estes 
desafios, o setor precisa de melhorar as 
suas competências de alargamento a 
novos públicos, que podem trazer 
benefícios culturais, sociais e económicos: 
culturais no sentido de ajudar as obras 
europeias a chegar a públicos mais vastos 
e fomentar um envolvimento significativo; 
sociais, por ajudarem a que se chegue aos 
jovens e aos grupos desfavorecidos; e 
económicos, por ajudarem a criar novos
fluxos de receitas.

Or. en

Justificação

A noção de alargamento a novos públicos deve ser interpretada em termos de acesso e 
participação nas artes e na cultura (por exemplo, inclusão de grupos desfavorecidos, 
literacia em termos de artes e cultura), assim como de diversidade da oferta (por exemplo, 
legendagem de peças de teatro). A educação tem um papel fundamental a desempenhar no 
alargamento a novos públicos. É coerente com a avaliação de impacto da CE do Programa 
Cultura.

Alteração 227
Chrysoula Paliadeli
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Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Os setores culturais e criativos 
europeus, enquanto meios de promoção 
do crescimento económico, da inclusão 
social, da sensibilização política e da 
criação de emprego, são de extrema 
importância para a preservação do 
interesse mundial no património cultural 
europeu e nos seus atrativos do ponto de 
vista do turismo. Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem apoiar e a União 
Europeia deve encorajar estudos e 
investigação sobre o património cultural 
europeu, enquanto ferramenta essencial 
para fomentar a competitividade da 
economia europeia num mundo 
globalizado.

Or. en

Alteração 228
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A passagem à era digital está a ter um 
impacto considerável na forma como os 
bens e os serviços culturais e criativos são 
divulgados, acedidos, consumidos e 
rentabilizados. Estas alterações oferecem 
grandes oportunidades aos setores 
culturais e criativos europeus. Custos de 
distribuição mais baixos, novos canais de 
distribuição e novas oportunidades para 
produtos dirigidos a nichos de mercado 
podem facilitar o acesso a esses bens e 
serviços e fomentar a sua circulação a 
nível mundial. Para poderem explorar
essas oportunidades e adaptar-se à 

(11) A passagem à era digital está a ter um 
impacto considerável na forma como os 
bens e os serviços culturais e criativos são 
divulgados, acedidos, consumidos e 
rentabilizados. Estas alterações oferecem 
amplas oportunidades aos setores culturais 
e criativos europeus. Custos de distribuição 
mais baixos, novos canais de distribuição e 
novas oportunidades para produtos 
dirigidos a nichos de mercado podem 
facilitar o acesso a esses bens e serviços e 
fomentar a circulação de obras culturais e 
artísticas a nível mundial. Para poderem 
utilizar totalmente essas oportunidades, os 
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globalização e digitalização, os setores 
culturais e criativos terão de adquirir
novas competências e ter maior acesso ao 
financiamento, a fim de modernizarem os 
seus equipamentos, desenvolverem novos 
métodos de produção e distribuição e 
adaptarem os seus modelos comerciais.

setores culturais e criativos terão de 
desenvolver as suas competências de 
gestão e digitais e, por conseguinte, ter 
ainda maior acesso ao financiamento, a 
fim de modernizarem os seus 
equipamentos, desenvolverem novos 
métodos de produção e distribuição e 
desenvolverem os seus próprios modelos 
comerciais justos e criativos.

Or. en

Alteração 229
Georgios Papanikolaou

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A passagem à era digital está a ter um 
impacto considerável na forma como os 
bens e os serviços culturais e criativos são 
divulgados, acedidos, consumidos e 
rentabilizados. Estas alterações oferecem 
grandes oportunidades aos setores culturais 
e criativos europeus. Custos de distribuição 
mais baixos, novos canais de distribuição e 
novas oportunidades para produtos 
dirigidos a nichos de mercado podem 
facilitar o acesso a esses bens e serviços e 
fomentar a sua circulação a nível mundial.
Para poderem explorar essas oportunidades 
e adaptar-se à globalização e digitalização, 
os setores culturais e criativos terão de 
adquirir novas competências e ter maior 
acesso ao financiamento, a fim de 
modernizarem os seus equipamentos, 
desenvolverem novos métodos de 
produção e distribuição e adaptarem os 
seus modelos comerciais.

(11) A passagem à era digital está a ter um 
impacto considerável na forma como os 
bens e os serviços culturais e criativos são 
divulgados, acedidos, consumidos e
rentabilizados. Estas alterações oferecem 
grandes oportunidades aos setores culturais 
e criativos europeus. Custos de distribuição 
mais baixos, novos canais de distribuição e 
novas oportunidades para produtos 
dirigidos a nichos de mercado podem 
facilitar o acesso a esses bens e serviços e 
fomentar a sua circulação a nível mundial.
Para poderem explorar essas oportunidades 
e adaptar-se à globalização e digitalização, 
os setores culturais e criativos terão de 
adquirir novas competências, aceder a 
uma melhor informação e ter maior 
acesso ao financiamento, a fim de 
modernizarem os seus equipamentos, 
desenvolverem novos métodos de 
produção e distribuição e adaptarem os 
seus modelos comerciais.

Or. el
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Alteração 230
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A passagem à era digital está a ter um 
impacto considerável na forma como os 
bens e os serviços culturais e criativos são 
divulgados, acedidos, consumidos e 
rentabilizados. Estas alterações oferecem 
grandes oportunidades aos setores culturais 
e criativos europeus. Custos de distribuição 
mais baixos, novos canais de distribuição e 
novas oportunidades para produtos 
dirigidos a nichos de mercado podem 
facilitar o acesso a esses bens e serviços e 
fomentar a sua circulação a nível mundial. 
Para poderem explorar essas oportunidades 
e adaptar-se à globalização e digitalização, 
os setores culturais e criativos terão de 
adquirir novas competências e ter maior 
acesso ao financiamento, a fim de 
modernizarem os seus equipamentos, 
desenvolverem novos métodos de 
produção e distribuição e adaptarem os 
seus modelos comerciais.

(11) A passagem à era digital está a ter um 
impacto considerável na forma como os 
bens e os serviços culturais e criativos são 
divulgados, acedidos, consumidos e 
rentabilizados. Estas alterações oferecem 
grandes oportunidades aos setores culturais 
e criativos europeus. Custos de distribuição 
mais baixos, novos canais de distribuição, 
públicos mais alargados e globais e novas 
oportunidades para produtos dirigidos a 
nichos de mercado podem facilitar o acesso 
a esses bens e serviços e fomentar a sua 
circulação a nível mundial. Para poderem 
explorar essas oportunidades e adaptar-se à 
globalização e digitalização, os setores 
culturais e criativos terão de adquirir novas 
competências e ter maior acesso ao 
financiamento, a fim de modernizarem os 
seus equipamentos, desenvolverem novos 
métodos de produção e distribuição e 
adaptarem os seus modelos comerciais.

Or. en

Alteração 231
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) As atuais práticas de distribuição 
constituem a base do sistema de 
financiamento da indústria 
cinematográfica. Contudo, é cada vez mais 
necessário favorecer a emergência de 
ofertas jurídicas em linha atrativas e 

(12) As atuais práticas de distribuição 
constituem a base do sistema de 
financiamento da indústria 
cinematográfica. Contudo, é cada vez mais 
necessário possibilitar uma flexibilização 
dos modos de distribuição, por exemplo, 
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encorajar a inovação. É pois essencial 
promover modos de distribuição mais 
flexíveis, que possibilitem a criação de 
novos modelos comerciais.

através do levantamento de embargos, a 
fim de permitir um melhor 
aproveitamento, nomeadamente, do 
cinema independente.

Or. de

Alteração 232
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) As atuais práticas de distribuição 
constituem a base do sistema de 
financiamento da indústria 
cinematográfica. Contudo, é cada vez mais 
necessário favorecer a emergência de 
ofertas jurídicas em linha atrativas e 
encorajar a inovação. É pois essencial 
promover modos de distribuição mais 
flexíveis, que possibilitem a criação de 
novos modelos comerciais.

(12) As atuais práticas de distribuição 
constituem a base do sistema de receitas da 
indústria cinematográfica. Contudo, é cada 
vez mais necessário favorecer a 
emergência de ofertas jurídicas em linha 
atrativas, acessíveis e a preços razoáveis e 
encorajar a inovação. É pois essencial 
reformar e harmonizar os direitos da 
propriedade intelectual na Europa, 
promover modos de distribuição mais 
flexíveis e reformar o modelo de 
«janelas» de distribuição, de modo a 
possibilitar a criação de novos modelos 
comerciais e empresariais.

Or. en

Alteração 233
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A criação de novos públicos exige 
um compromisso específico por parte dos 
Estados-Membros e da União no sentido 
de reforçar o acesso, a participação e a 
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inclusão dos diferentes grupos sociais.

Or. de

Alteração 234
Cătălin Sorin Ivan

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Muitos setores culturais, tais como 
as artes visuais, baseiam-se na tecnologia, 
o que dificulta a distinção entre os aspetos 
técnicos e os aspetos artísticos; é, por 
conseguinte, essencial que o programa 
seja flexível em relação aos setores em 
causa.

Or. ro

Alteração 235
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) É essencial encorajar, entre outros
aspetos, a inclusão da cultura nos 
currículos escolares e nos programas 
ad hoc, o reforço do ensino artístico, 
cultural e criativo, bem como a literacia 
cinematográfica, mediática e digital.

Or. en

Alteração 236
Helga Trüpel
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Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Um dos maiores desafios dos setores 
culturais e criativos, em especial para os 
pequenos operadores, incluindo as 
pequenas e médias empresas (PME) e as 
microempresas, é a dificuldade em aceder 
aos fundos de que necessitam para 
financiar as suas atividades, expandir o seu 
negócio, manter a competitividade ou 
internacionalizar-se. Embora este seja um 
desafio comum às PME em geral, a 
situação é bastante mais difícil nos setores 
culturais e criativos, devido à natureza 
intangível de muitos dos seus bens, ao 
perfil típico das suas atividades e à fraca 
disponibilidade dos operadores do setor e 
das instituições financeiras para investir.

(13) Um dos maiores desafios dos setores 
culturais e criativos, em especial para os 
pequenos operadores, incluindo as
microempresas e as pequenas e médias 
empresas (PME), é a dificuldade que 
enfrentam em aceder aos fundos de que 
necessitam para financiar as suas 
atividades, expandir o seu negócio, manter 
a competitividade ou internacionalizar as 
suas atividades. Embora este seja um 
desafio comum às PME em geral, a 
situação é bastante mais difícil nos setores 
culturais e criativos, devido à natureza 
intangível de muitos dos seus bens, ao 
perfil típico das suas atividades e a sua 
necessidade intrínseca de correr riscos e 
experimentar de modo a inovar. O facto 
de os operadores correrem riscos também 
precisa de ser compreendido e apoiado 
pelas instituições financeiras.

Or. en

Alteração 237
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Um dos maiores desafios dos setores 
culturais e criativos, em especial para os 
pequenos operadores, incluindo as 
pequenas e médias empresas (PME) e as 
microempresas, é a dificuldade em aceder 
aos fundos de que necessitam para 
financiar as suas atividades, expandir o seu 
negócio, manter a competitividade ou 
internacionalizar-se. Embora este seja um 
desafio comum às PME em geral, a 

(13) Um dos maiores desafios dos setores 
culturais e criativos, em especial para os 
pequenos operadores, incluindo as 
pequenas e médias empresas (PME) e as 
microempresas, é a dificuldade em aceder 
aos fundos – em particular aos fundos da 
União, devido aos processos de 
candidatura demasiado complexos – de 
que necessitam para financiar as suas 
atividades, expandir o seu negócio, manter 
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situação é bastante mais difícil nos setores 
culturais e criativos, devido à natureza 
intangível de muitos dos seus bens, ao 
perfil típico das suas atividades e à fraca 
disponibilidade dos operadores do setor e 
das instituições financeiras para investir.

a competitividade ou internacionalizar-se. 
Embora este seja um desafio comum às 
PME em geral, a situação é bastante mais 
difícil nos setores culturais e criativos, 
devido à natureza intangível de muitos dos 
seus bens, ao perfil típico das suas 
atividades e à fraca disponibilidade dos 
operadores do setor e das instituições 
financeiras para investir, bem como a 
insuficiente sensibilidade por parte destas 
para o fazer.

Or. en

Alteração 238
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Um dos maiores desafios dos setores 
culturais e criativos, em especial para os 
pequenos operadores, incluindo as 
pequenas e médias empresas (PME) e as 
microempresas, é a dificuldade em aceder 
aos fundos de que necessitam para 
financiar as suas atividades, expandir o seu 
negócio, manter a competitividade ou 
internacionalizar-se. Embora este seja um 
desafio comum às PME em geral, a 
situação é bastante mais difícil nos setores 
culturais e criativos, devido à natureza 
intangível de muitos dos seus bens, ao 
perfil típico das suas atividades e à fraca 
disponibilidade dos operadores do setor e 
das instituições financeiras para investir.

(13) Um dos maiores desafios dos setores 
culturais e criativos, em especial para os 
pequenos operadores, incluindo as 
organizações sem fins lucrativos, as 
pequenas e médias empresas (PME) e as 
microempresas, é a dificuldade em aceder 
aos fundos de que necessitam para 
financiar as suas atividades, expandir o seu 
negócio, manter a competitividade ou 
internacionalizar-se. Embora este seja um 
desafio comum a estes operadores, a 
situação é bastante mais difícil nos setores 
culturais e criativos, devido à natureza 
intangível de muitos dos seus bens, ao 
perfil típico das suas atividades e à fraca 
disponibilidade dos operadores do setor e 
das instituições financeiras para investir.

Or. fr

Alteração 239
Marco Scurria
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Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Um dos maiores desafios dos setores 
culturais e criativos, em especial para os 
pequenos operadores, incluindo as 
pequenas e médias empresas (PME) e as 
microempresas, é a dificuldade em aceder 
aos fundos de que necessitam para 
financiar as suas atividades, expandir o seu 
negócio, manter a competitividade ou 
internacionalizar-se. Embora este seja um 
desafio comum às PME em geral, a 
situação é bastante mais difícil nos setores 
culturais e criativos, devido à natureza 
intangível de muitos dos seus bens, ao 
perfil típico das suas atividades e à fraca 
disponibilidade dos operadores do setor e 
das instituições financeiras para investir.

(13) Um dos maiores desafios dos setores 
culturais e criativos, em especial para os 
pequenos operadores, incluindo as 
pequenas e médias empresas (PME) e as 
microempresas, é a dificuldade em aceder 
aos fundos de que necessitam para 
financiar as suas atividades, expandir o seu 
negócio, manter a competitividade ou 
internacionalizar-se. Embora este seja um 
desafio comum às PME em geral, a 
situação é bastante mais difícil nos setores 
culturais e criativos, devido à natureza 
intangível de muitos dos seus bens, ao 
perfil típico das suas atividades e à sua 
necessidade intrínseca de correr riscos e 
de experimentar para depois inovar, e à 
fraca disponibilidade dos operadores do 
setor e das instituições financeiras para 
investir.

Or. en

Justificação

Correr riscos e inovar são elementos essenciais para criar e inovar, devendo ser apoiados de 
modo a alcançar as principais metas da estratégia Europa 2020 para a educação, 
investigação, emprego, bem como os seus objetivos de crescimento inteligente relacionados 
com o desenvolvimento de uma economia baseada no conhecimento e na inovação; e de 
modo a cumprir as iniciativas emblemáticas da estratégia Europa 2020: «Uma União da 
Inovação», «Uma Agenda Digital para a Europa», «Nova Agenda de Emprego» e «Agenda 
para novas qualificações e novos empregos».

Alteração 240
Georgios Papanikolaou

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Um dos maiores desafios dos setores (13) Um dos maiores desafios dos setores 
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culturais e criativos, em especial para os 
pequenos operadores, incluindo as 
pequenas e médias empresas (PME) e as 
microempresas, é a dificuldade em aceder 
aos fundos de que necessitam para 
financiar as suas atividades, expandir o seu 
negócio, manter a competitividade ou 
internacionalizar-se. Embora este seja um 
desafio comum às PME em geral, a 
situação é bastante mais difícil nos setores 
culturais e criativos, devido à natureza 
intangível de muitos dos seus bens, ao 
perfil típico das suas atividades e à fraca 
disponibilidade dos operadores do setor e 
das instituições financeiras para investir.

culturais e criativos, em especial para os 
pequenos operadores, incluindo as 
pequenas e médias empresas (PME) e as 
microempresas, é a dificuldade em aceder 
aos fundos de que necessitam para 
financiar as suas atividades, expandir o seu 
negócio, manter e reforçar a 
competitividade ou internacionalizar-se.
Embora este seja um desafio comum às 
PME em geral, a situação é bastante mais 
difícil nos setores culturais e criativos, 
devido à natureza intangível de muitos dos 
seus bens, ao perfil típico das suas 
atividades e à fraca disponibilidade dos 
operadores do setor e das instituições 
financeiras para investir.

Or. el

Alteração 241
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Consistindo num projeto-piloto, a 
Aliança Europeia das Indústrias Criativas é 
uma iniciativa política intersetorial 
destinada principalmente a apoiar as 
indústrias criativas a nível político. Tem 
como objetivo alavancar fundos adicionais 
para as indústrias criativas e estimular a 
procura de serviços destas indústrias por 
outras indústrias e setores. Serão testadas 
novas ferramentas para apoiar de forma 
mais adequada a inovação nas indústrias 
criativas, a incorporar ulteriormente numa 
plataforma para aprendizagem das 
políticas, constituída por partes 
interessadas europeias, nacionais e 
regionais.

(14) Consistindo num projeto-piloto, a 
Aliança Europeia das Indústrias Criativas é 
uma iniciativa política intersetorial 
destinada principalmente a apoiar as 
indústrias criativas a nível político. Tem 
como objetivo alavancar fundos privados 
adicionais para as indústrias criativas e 
estimular a procura de serviços destas 
indústrias por outras indústrias e setores. 
Serão testadas novas ferramentas para 
apoiar de forma mais adequada a inovação 
nas indústrias criativas, a incorporar 
ulteriormente numa plataforma para 
aprendizagem das políticas, constituída por 
partes interessadas europeias, nacionais e 
regionais.

Or. en
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Alteração 242
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) É necessário reunir os atuais 
programas individuais da União nos 
domínios cultural e criativo num programa-
quadro global único, para garantir um 
apoio mais eficaz aos operadores culturais 
e criativos e para que possam beneficiar 
das oportunidades oferecidas pela 
globalização e digitalização e abordar as 
questões que conduzem atualmente à 
fragmentação do mercado. Para ser eficaz, 
o programa deve ter em conta a natureza 
específica dos subsetores, os seus 
diferentes grupos-alvo e as suas 
necessidades especiais, adotando 
abordagens ajustadas em cada vertente do 
programa.

(15) É necessário reunir e fundir os atuais 
programas individuais da União nos 
domínios cultural e criativo num 
programa-quadro global único, para 
garantir um apoio mais eficaz e eficiente 
aos operadores culturais e criativos e para 
que possam beneficiar das oportunidades 
oferecidas pela globalização e digitalização 
e abordar as questões que conduzem 
atualmente à fragmentação do mercado. 
Para ser eficaz, o programa deve ter em 
conta a natureza específica dos subsetores, 
os seus diferentes grupos-alvo e as suas 
necessidades especiais, adotando 
abordagens ajustadas em cada vertente do 
programa e assegurando ao mesmo tempo 
que o valor acrescentado e a eficiência 
também sejam fomentados.

Or. en

Alteração 243
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) As capitais europeias da cultura e a
marca do património europeu contribuem 
para reforçar o sentimento de pertença a 
um espaço cultural comum e para 
valorizar o património cultural. Deve ser 
garantido um financiamento para estas 
duas ações da União.

(16) Além disso, devem ser concedidos 
recursos às capitais europeias da cultura e 
à marca do património europeu, uma vez 
que estas iniciativas promovem a 
integração cultural, valorizam o 
património cultural e concorrem para a 
criação de uma esfera pública na Europa.
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Or. de

Alteração 244
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) As capitais europeias da cultura e a 
marca do património europeu contribuem 
para reforçar o sentimento de pertença a 
um espaço cultural comum e para valorizar 
o património cultural. Deve ser garantido 
um financiamento para estas duas ações da 
União.

(16) As capitais europeias da cultura e a 
marca do património europeu, bem como 
as ações especiais, como os prémios 
culturais europeus, contribuem para 
reforçar o sentimento de pertença a um 
espaço cultural comum, para estimular o 
diálogo intercultural e a compreensão 
mútua e para valorizar o património 
cultural. Deve ser garantido um 
financiamento para estas duas ações da 
União.

Or. en

Alteração 245
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) As capitais europeias da cultura e a 
marca do património europeu contribuem
para reforçar o sentimento de pertença a 
um espaço cultural comum e para valorizar 
o património cultural. Deve ser garantido 
um financiamento para estas duas ações da 
União.

(16) As capitais europeias da cultura e a 
marca do património europeu podem 
contribuir para reforçar o sentimento de 
pertença a um espaço cultural comum e 
para reforçar o valor inerente do 
património cultural. Deve ser garantido um 
financiamento para estas duas ações da 
União.

Or. en
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Alteração 246
Georgios Papanikolaou

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) As capitais europeias da cultura e a 
marca do património europeu contribuem 
para reforçar o sentimento de pertença a
um espaço cultural comum e para valorizar 
o património cultural. Deve ser garantido 
um financiamento para estas duas ações da 
União.

(16) As capitais europeias da cultura e a 
marca do património europeu contribuem 
para reforçar o sentimento de pertença a 
um espaço cultural comum e para valorizar 
o património cultural. Deve ser garantido 
um financiamento e devem ser tomadas 
medidas de promoção adequadas para 
estas duas ações da União.

Or. el

Alteração 247
Marek Henryk Migalski

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) As capitais europeias da cultura e a 
marca do património europeu contribuem 
para reforçar o sentimento de pertença a 
um espaço cultural comum e para valorizar 
o património cultural. Deve ser garantido 
um financiamento para estas duas ações da 
União.

(16) As capitais europeias da cultura e a 
marca do património europeu contribuem 
para reforçar o sentimento de pertença a 
um espaço cultural comum e para valorizar 
o património cultural. Deve ser garantido 
um financiamento para estas duas ações da 
União, tendo devidamente em 
consideração a realidade da atual crise 
financeira.

Or. pl

Alteração 248
Emilio Menéndez del Valle

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(16-A) É necessário que o programa 
atenda ao facto de que a cultura tem um 
valor intrínseco, independente da vertente 
económica dos bens e serviços culturais. 
Aquando da elaboração do programa, 
convirá ter em conta esta dupla natureza 
inerente à cultura, de molde a não haver 
uma concentração exclusiva na sua 
competitividade económica.

Or. es

Alteração 249
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) As pessoas singulares dos países e 
territórios ultramarinos (PTU) e os órgãos 
e instituições públicos e/ou privados 
competentes de um PTU podem participar 
em programas da União, em 
conformidade com as disposições 
previstas na decisão do Conselho relativa 
à associação dos países e territórios 
ultramarinos à União Europeia.

Or. fr

Justificação

A atual decisão de associação ultramarina prevê a participação dos PTU nos programas 
culturais europeus. A nova decisão prevê, igualmente, a elegibilidade dos PTU ao conjunto 
dos programas da União Europeia. Portanto, é conveniente que essa elegibilidade fique 
especificada no presente regulamento.

Alteração 250
Jean-Marie Cavada
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Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Podem participar no programa os 
países em vias de adesão, os países 
candidatos e potenciais candidatos que 
beneficiem de uma estratégia de pré-
adesão, em conformidade com os 
princípios e os termos e condições gerais 
aplicáveis à participação destes países nos 
programas da União, estabelecidos nos 
respetivos acordos-quadro e nas decisões 
do Conselho de Associação ou outros 
acordos similares, bem como os países da 
EFTA que são parte no Acordo EEE e os 
países abrangidos pela política europeia de 
vizinhança, nos termos definidos com estes 
países nos acordos-quadro que preveem a 
sua participação nos programas da União 
Europeia. A participação da Confederação 
Suíça está sujeita a disposições específicas 
a estabelecer com esse país.

(17) Podem participar no 
programa-quadro os Estados-Membros,
os países em vias de adesão, os países 
candidatos e potenciais candidatos que 
beneficiem de uma estratégia de pré-
adesão, em conformidade com os 
princípios e os termos e condições gerais 
aplicáveis à participação destes países nos 
programas da União, estabelecidos nos 
respetivos acordos-quadro e nas decisões 
do Conselho de Associação ou outros 
acordos similares, bem como os países da 
EFTA que são parte no Acordo EEE e os 
países abrangidos pela política europeia de 
vizinhança, nos termos definidos com estes 
países nos acordos-quadro que preveem a 
sua participação nos programas da União 
Europeia. A participação da Confederação 
Suíça está sujeita a disposições específicas 
a estabelecer com esse país.

Or. fr

Alteração 251
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Podem participar no programa os 
países em vias de adesão, os países 
candidatos e potenciais candidatos que 
beneficiem de uma estratégia de pré-
adesão, em conformidade com os 
princípios e os termos e condições gerais 
aplicáveis à participação destes países nos 
programas da União, estabelecidos nos 
respetivos acordos-quadro e nas decisões 

(17) Podem, igualmente, participar no 
programa os países em vias de adesão, os 
países candidatos e potenciais candidatos 
que beneficiem de uma estratégia de pré-
adesão, em conformidade com os 
princípios e os termos e condições gerais 
aplicáveis à participação destes países nos 
programas da União, estabelecidos nos 
respetivos acordos-quadro e nas decisões 



PE498.014v01-00 36/224 AM\916408PT.doc

PT

do Conselho de Associação ou outros 
acordos similares, bem como os países da 
EFTA que são parte no Acordo EEE e os 
países abrangidos pela política europeia de 
vizinhança, nos termos definidos com estes 
países nos acordos-quadro que preveem a 
sua participação nos programas da União 
Europeia. A participação da Confederação 
Suíça está sujeita a disposições específicas 
a estabelecer com esse país.

do Conselho de Associação ou outros 
acordos similares, bem como os países da 
EFTA que são parte no Acordo EEE e os 
países abrangidos pela política europeia de 
vizinhança, nos termos definidos com estes 
países nos acordos-quadro que preveem a 
sua participação nos programas da União 
Europeia. A participação da Confederação 
Suíça está sujeita a disposições específicas 
a estabelecer com esse país.

Or. fr

Alteração 252
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Podem participar no programa os 
países em vias de adesão, os países 
candidatos e potenciais candidatos que 
beneficiem de uma estratégia de pré-
adesão, em conformidade com os 
princípios e os termos e condições gerais 
aplicáveis à participação destes países nos 
programas da União, estabelecidos nos 
respetivos acordos-quadro e nas decisões 
do Conselho de Associação ou outros 
acordos similares, bem como os países da 
EFTA que são parte no Acordo EEE e os 
países abrangidos pela política europeia de 
vizinhança, nos termos definidos com estes 
países nos acordos-quadro que preveem a 
sua participação nos programas da União 
Europeia. A participação da Confederação 
Suíça está sujeita a disposições específicas 
a estabelecer com esse país.

(17) Podem participar no programa os 
Estados-Membros, os países em vias de 
adesão, os países candidatos e potenciais 
candidatos que beneficiem de uma 
estratégia de pré-adesão, em conformidade 
com os princípios e os termos e condições 
gerais aplicáveis à participação destes 
países nos programas da União, 
estabelecidos nos respetivos 
acordos-quadro e nas decisões do Conselho 
de Associação ou outros acordos similares, 
bem como os países da EFTA que são 
parte no Acordo EEE e os países 
abrangidos pela política europeia de 
vizinhança, nos termos definidos com estes 
países nos acordos-quadro que preveem a 
sua participação nos programas da União 
Europeia. A participação da Confederação 
Suíça está sujeita a disposições específicas 
a estabelecer com esse país.

Or. en
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Alteração 253
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Podem participar no programa os 
países em vias de adesão, os países 
candidatos e potenciais candidatos que 
beneficiem de uma estratégia de pré-
adesão, em conformidade com os 
princípios e os termos e condições gerais 
aplicáveis à participação destes países nos 
programas da União, estabelecidos nos 
respetivos acordos-quadro e nas decisões 
do Conselho de Associação ou outros 
acordos similares, bem como os países da 
EFTA que são parte no Acordo EEE e os 
países abrangidos pela política europeia de 
vizinhança, nos termos definidos com estes 
países nos acordos-quadro que preveem a 
sua participação nos programas da União 
Europeia. A participação da Confederação 
Suíça está sujeita a disposições específicas 
a estabelecer com esse país.

(17) Podem participar no programa, no 
âmbito da integração europeia, os países 
em vias de adesão, os países candidatos e 
potenciais candidatos que beneficiem de 
uma estratégia de pré-adesão, em 
conformidade com os princípios e os 
termos e condições gerais aplicáveis à 
participação destes países nos programas 
da União, estabelecidos nos respetivos 
acordos-quadro e nas decisões do Conselho 
de Associação ou outros acordos similares, 
bem como os países da EFTA que são 
parte no Acordo EEE e os países 
abrangidos pela política europeia de 
vizinhança, nos termos definidos com estes 
países nos acordos-quadro que preveem a 
sua participação nos programas da União 
Europeia. A participação da Confederação 
Suíça está sujeita a disposições específicas 
a estabelecer com esse país.

Or. en

Alteração 254
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) É importante promover a cooperação 
entre o programa e as organizações 
internacionais no domínio da cultura e do 
audiovisual, como a UNESCO, o Conselho 
da Europa e, em especial, a Eurimages, a 
OCDE e a Organização Mundial da 
Propriedade Intelectual (OMPI).

(19) É importante promover a cooperação 
entre o programa e as organizações 
internacionais no domínio da cultura e do 
audiovisual, como, por exemplo, a 
UNESCO, o Conselho da Europa e a 
Eurimages, a OCDE e a Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual 
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(OMPI).

Or. de

Alteração 255
Silvia Costa, Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) É importante promover a cooperação 
entre o programa e as organizações 
internacionais no domínio da cultura e do 
audiovisual, como a UNESCO, o Conselho 
da Europa e, em especial, a Eurimages, a 
OCDE e a Organização Mundial da
Propriedade Intelectual (OMPI).

(19) É importante promover a cooperação 
entre o programa e as organizações 
internacionais nos domínios da cultura e 
do audiovisual, como a UNESCO, o 
Conselho da Europa e, em especial, a 
Eurimages e os Itinerários Culturais 
Europeus, a OCDE e a Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual 
(OMPI).

Or. en

Alteração 256
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) É importante promover a cooperação 
entre o programa e as organizações 
internacionais no domínio da cultura e do 
audiovisual, como a UNESCO, o Conselho 
da Europa e, em especial, a Eurimages, a 
OCDE e a Organização Mundial da 
Propriedade Intelectual (OMPI).

(19) É importante promover a cooperação 
entre o programa e as organizações 
internacionais nos domínios da cultura e 
do audiovisual, como a UNESCO, o 
Conselho da Europa e, em especial, a 
Eurimages, a OCDE e a Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual 
(OMPI) e a União Europeia de Institutos 
Nacionais para a Cultura (EUNIC).

Or. en
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Alteração 257
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) É necessário garantir o valor 
acrescentado europeu de todas as ações 
realizadas no âmbito do programa, a sua 
complementaridade com as atividades dos 
Estados-Membros e conformidade com o 
artigo 167.º, n.º 4, do Tratado, bem como a 
compatibilidade com outras atividades da 
União, em especial nos domínios da 
educação, da investigação e inovação, da 
política industrial e de coesão, do turismo e 
das relações externas.

(20) É necessário garantir o valor 
acrescentado europeu de todas as ações 
realizadas no âmbito do programa, a sua 
complementaridade com as atividades dos 
Estados-Membros e conformidade com o 
artigo 167.º, n.º 4, do Tratado, bem como a 
compatibilidade com outras atividades da 
União, em especial nos domínios da 
educação, da investigação e inovação, da 
política de inclusão social, industrial e de 
coesão, do turismo e das relações externas.

Or. en

Alteração 258
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) É necessário garantir o valor 
acrescentado europeu de todas as ações 
realizadas no âmbito do programa, a sua 
complementaridade com as atividades dos 
Estados-Membros e conformidade com o 
artigo 167.º, n.º 4, do Tratado, bem como a 
compatibilidade com outras atividades da 
União, em especial nos domínios da 
educação, da investigação e inovação, da 
política industrial e de coesão, do turismo e 
das relações externas.

(20) É necessário garantir o valor 
acrescentado europeu de todas as ações 
realizadas no âmbito do programa-quadro, 
a sua complementaridade com as 
atividades dos Estados-Membros e 
conformidade com o artigo 167.º, n.º 4, do 
Tratado, bem como a compatibilidade com 
outras atividades da União, em especial nos 
domínios da educação, da formação, da 
investigação e inovação, da política 
industrial e de coesão, das políticas sociais 
e da saúde, do turismo e das relações 
externas.
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Or. en

Alteração 259
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) É necessário garantir o valor 
acrescentado europeu de todas as ações 
realizadas no âmbito do programa, a sua 
complementaridade com as atividades dos 
Estados-Membros e conformidade com o 
artigo 167.º, n.º 4, do Tratado, bem como a 
compatibilidade com outras atividades da 
União, em especial nos domínios da 
educação, da investigação e inovação, da 
política industrial e de coesão, do turismo e 
das relações externas.

(20) É necessário garantir o valor 
acrescentado europeu de todas as ações 
realizadas no âmbito do programa, a sua 
complementaridade com as atividades dos 
Estados-Membros e conformidade com o
artigo 167.º do Tratado, bem como a 
compatibilidade com outras atividades da 
União, em especial nos domínios da 
educação, da investigação e inovação, da 
política industrial e de coesão, do turismo e 
das relações externas.

Or. en

Alteração 260
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) É necessário garantir o valor 
acrescentado europeu de todas as ações 
realizadas no âmbito do programa, a sua 
complementaridade com as atividades dos 
Estados-Membros e conformidade com o 
artigo 167.º, n.º 4, do Tratado, bem como a 
compatibilidade com outras atividades da 
União, em especial nos domínios da 
educação, da investigação e inovação, da 
política industrial e de coesão, do turismo e 
das relações externas.

(20) É necessário garantir o valor 
acrescentado europeu de todas as ações 
realizadas no âmbito do programa, a sua 
complementaridade com as atividades dos 
Estados-Membros e conformidade com o 
artigo 167.º, nomeadamente o seu n.º 4 do 
Tratado, bem como a compatibilidade com 
outras atividades da União, em especial nos 
domínios da educação, da investigação e 
inovação, da política industrial e de coesão, 
do turismo e das relações externas.
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Or. fr

Alteração 261
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) No que se refere à execução do 
programa, é importante ter em conta a 
natureza específica dos setores culturais e 
criativos e garantir a simplificação dos 
procedimentos administrativos e 
financeiros.

(23) No que se refere à execução do 
programa, é importante ter em conta a 
natureza específica dos setores culturais e 
criativos, devendo, para o efeito, ser dada 
especial atenção ao chamado modelo de 
três setores, nomeadamente o 
reconhecimento do setor comercial, do 
setor subvencionado e do setor sem fins 
lucrativos. 

Or. de

Alteração 262
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) No que se refere à execução do 
programa, é importante ter em conta a 
natureza específica dos setores culturais e 
criativos e garantir a simplificação dos 
procedimentos administrativos e 
financeiros.

(23) No que se refere à execução do 
programa, é importante ter em conta o 
valor intrínseco da cultura e a natureza 
específica dos setores culturais e criativos, 
em especial no que toca ao papel 
desempenhado pelas organizações sem 
fins lucrativos e respetivos projetos.

Or. en

Alteração 263
Marco Scurria
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Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) No que se refere à execução do 
programa, é importante ter em conta a 
natureza específica dos setores culturais e 
criativos e garantir a simplificação dos 
procedimentos administrativos e 
financeiros.

(23) No que se refere à execução do 
programa, é importante ter em conta a 
natureza específica dos setores culturais e 
criativos através, entre outros, da consulta 
a esses setores por meios adequados, e 
garantir a simplificação dos procedimentos 
administrativos e financeiros.

Or. en

Justificação

As organizações relevantes dos setores culturais e criativos devem ser consultadas aquando 
da preparação da execução do programa, de modo a: garantir regras e procedimentos 
adequados e simples que reflitam as necessidades dos beneficiários e dos potenciais 
utilizadores, assim como as necessidades das entidades reguladoras, e assegurar que o 
programa oferece oportunidades iguais a um leque variado de intervenientes no 
«ecossistema» cultural e artístico da Europa.

Alteração 264
Milan Zver

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) No que se refere à execução do 
programa, é importante ter em conta a 
natureza específica dos setores culturais e 
criativos e garantir a simplificação dos 
procedimentos administrativos e 
financeiros.

(23) No que se refere à execução do 
programa, é importante ter em conta a 
natureza específica dos setores culturais e 
criativos e garantir a simplificação dos 
procedimentos administrativos e 
financeiros. Esta simplificação, através da 
utilização de taxas fixas, deve conseguir 
minimizar os desequilíbrios excessivos 
aplicáveis aos diferentes países que 
participam no programa.

Or. en
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Justificação

Tendo em conta o mercado único da UE, é importante garantir que a definição de taxas fixas 
seja efetuada de forma a minimizar quaisquer desequilíbrios excessivos aplicáveis aos 
diferentes países que participam no programa. Além disso, o considerando 23 da proposta da 
Comissão não entra em conflito com a posição do Parlamento de que devem ser utilizados 
atos delegados na execução deste programa, dado que não se refere de forma alguma ao tipo 
de processo de execução utilizado. Por conseguinte, deve ser reintroduzido e reforçado pelo 
texto acrescentado a negrito.

Alteração 265
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) No que se refere à execução do 
programa, é importante ter em conta a 
natureza específica dos setores culturais e 
criativos e garantir a simplificação dos 
procedimentos administrativos e 
financeiros.

(23) No que se refere à execução do 
programa, é importante ter em conta o 
valor intrínseco da cultura e a natureza 
específica dos setores culturais e criativos, 
nomeadamente a importância das 
organizações e projetos sem fins 
lucrativos no âmbito da vertente Cultura,
e garantir a simplificação dos 
procedimentos administrativos e 
financeiros.

Or. fr

Alteração 266
Georgios Papanikolaou

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Importa salientar, de forma mais 
eficaz, a dimensão, a importância e a 
contribuição do setor cultural na Europa 
e na economia europeia (mais de 3 % do 
PIB da UE), a fim de facilitar o 
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financiamento e, em especial, a concessão 
de crédito a este setor.

Or. el

Alteração 267
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Em conformidade com os princípios 
de avaliação do desempenho, o 
acompanhamento e a avaliação do 
programa devem incluir a apresentação de 
relatórios anuais detalhados e basear-se em 
objetivos e indicadores específicos, 
mensuráveis, realizáveis e pertinentes, de 
acordo com determinados prazos, como 
fixado no presente regulamento.

(27) Em conformidade com os princípios 
de avaliação do desempenho, o 
acompanhamento e a avaliação do 
programa devem incluir a apresentação de 
relatórios anuais detalhados e basear-se em 
objetivos específicos, mensuráveis, 
realizáveis e pertinentes e indicadores
adequados, de acordo com determinados 
prazos, como fixado no presente 
regulamento.

Or. de

Alteração 268
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Tendo em conta o caráter 
transnacional e internacional das ações 
propostas, os objetivos do presente 
regulamento não podem ser 
suficientemente realizados pala ação 
individual dos Estados-Membros. Por 
razões de escala e tendo em conta os 
efeitos esperados dessas ações, os 
resultados transnacionais podem ser 
alcançados de forma mais adequada por 

(30) Tendo em conta o caráter 
transnacional e internacional das ações 
propostas, os objetivos do presente 
regulamento, entre os quais, promover a 
salvaguarda, a promoção e o 
desenvolvimento da diversidade cultural e 
linguística europeia, bem como do 
património cinematográfico e audiovisual 
europeu, incentivar o diálogo 
intercultural e a valorização de um espaço 
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uma ação a nível da União. A União pode 
adotar medidas em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade estabelecido 
no artigo 5.º do Tratado. Em conformidade 
com o princípio da proporcionalidade, 
consagrado no mesmo artigo, o presente 
regulamento não vai além do que é 
necessário para apoiar a realização dos
objetivos de salvaguarda e promoção da 
diversidade cultural e linguística europeia 
e de reforço da competitividade dos 
setores culturais e criativos, no período de 
1 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 
2020,

cultural partilhado pelos europeus, a fim 
de promover o seu desenvolvimento e 
apoiar a competitividade da indústria 
audiovisual europeia no período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2020, não podem ser 
suficientemente realizados pela ação 
individual dos Estados-Membros. Por 
razões de escala e tendo em conta os 
efeitos esperados dessas ações, os 
resultados transnacionais podem ser 
alcançados de forma mais adequada por 
uma ação a nível da União. A União pode 
adotar medidas de acordo o princípio da 
subsidiariedade, como estabelecido no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia.
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não vai 
além do que é necessário para atingir esses 
objetivos.

Or. fr

Alteração 269
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Tendo em conta o caráter 
transnacional e internacional das ações 
propostas, os objetivos do presente 
regulamento não podem ser 
suficientemente realizados pala ação 
individual dos Estados-Membros. Por 
razões de escala e tendo em conta os 
efeitos esperados dessas ações, os 
resultados transnacionais podem ser 
alcançados de forma mais adequada por 
uma ação a nível da União. A União pode 
adotar medidas em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade estabelecido 
no artigo 5.º do Tratado. Em conformidade 

(30) Tendo em conta o caráter 
transnacional e internacional das ações 
propostas, os objetivos do presente 
regulamento não podem ser 
suficientemente realizados pala ação 
individual dos Estados-Membros. Por 
razões de escala e tendo em conta os 
efeitos esperados dessas ações, os 
resultados transnacionais podem ser 
alcançados de forma mais adequada por 
uma ação a nível da União. A União pode 
adotar medidas em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade estabelecido 
no artigo 5.º do Tratado. Em conformidade 
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com o princípio da proporcionalidade, 
consagrado no mesmo artigo, o presente 
regulamento não vai além do que é 
necessário para apoiar a realização dos 
objetivos de salvaguarda e promoção da 
diversidade cultural e linguística europeia e 
de reforço da competitividade dos setores 
culturais e criativos, no período de 1 de 
janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2020,

com o princípio da proporcionalidade, 
consagrado no mesmo artigo, o presente 
regulamento não vai além do que é 
necessário para apoiar a realização dos 
objetivos de salvaguarda e promoção da 
diversidade cultural e linguística europeia e 
de reforço da competitividade dos setores 
culturais e criativos, no período de 1 de 
janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2020, 
incluindo internacionalmente,

Or. en

Alteração 270
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Tendo em conta o caráter 
transnacional e internacional das ações 
propostas, os objetivos do presente 
regulamento não podem ser 
suficientemente realizados pala ação 
individual dos Estados-Membros. Por 
razões de escala e tendo em conta os 
efeitos esperados dessas ações, os 
resultados transnacionais podem ser 
alcançados de forma mais adequada por 
uma ação a nível da União. A União pode 
adotar medidas em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade estabelecido 
no artigo 5.º do Tratado. Em conformidade 
com o princípio da proporcionalidade, 
consagrado no mesmo artigo, o presente 
regulamento não vai além do que é 
necessário para apoiar a realização dos 
objetivos de salvaguarda e promoção da
diversidade cultural e linguística europeia e 
de reforço da competitividade dos setores 
culturais e criativos, no período de 1 de 
janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2020,

(30) Tendo em conta o caráter 
transnacional e internacional das ações 
propostas, os objetivos do presente 
regulamento não podem ser 
suficientemente realizados pala ação 
individual dos Estados-Membros. Por 
razões de escala e tendo em conta os 
efeitos esperados dessas ações, os 
resultados transnacionais podem ser 
alcançados de forma mais adequada por 
uma ação a nível da União. A União pode 
adotar medidas em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade estabelecido 
no artigo 5.º do Tratado. Em conformidade 
com o princípio da proporcionalidade, 
consagrado no mesmo artigo, o presente 
regulamento não vai além do que é 
necessário para apoiar a realização dos 
objetivos, ou seja, salvaguardar e 
promover a diversidade cultural e 
linguística europeia, os seus elementos 
culturais comuns e o seu património 
cultural comum, melhorar a visibilidade 
externa da União, e reforçar a 
competitividade dos setores culturais e 
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criativos, no período de 1 de janeiro de 
2014 a 31 de dezembro de 2020,

Or. en

Alteração 271
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento institui o 
programa Europa Criativa, destinado a 
apoiar os setores culturais e criativos 
europeus (a seguir designado por 
«programa»), no período compreendido 
entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de 
dezembro de 2020.

O presente regulamento institui o 
programa-quadro Europa Criativa, 
destinado a apoiar os setores culturais e 
criativos europeus (a seguir designado por 
«programa-quadro»), em especial o setor 
audiovisual, no período compreendido 
entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de 
dezembro de 2020.

Or. fr

Alteração 272
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento institui o programa 
Europa Criativa, destinado a apoiar os 
setores culturais e criativos europeus (a 
seguir designado por «programa»), no 
período compreendido entre 1 de janeiro de 
2014 e 31 de dezembro de 2020.

O presente regulamento institui o programa 
Europa Criativa e Cultural, destinado a 
apoiar os setores culturais e criativos 
europeus (a seguir designado por 
«programa»), no período compreendido 
entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de 
dezembro de 2020.

Or. de
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Alteração 273
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. «Setores culturais e criativos», todos os 
setores cuja atividade tenha por objeto 
valores culturais e/ou a expressão artística 
e criativa, independentemente da sua 
finalidade comercial ou não comercial e 
qualquer que seja o tipo de estrutura que 
garanta a sua execução. Essas atividades 
incluem a criação, produção, divulgação e 
conservação de bens e serviços que 
integrem uma expressão cultural, artística 
ou criativa, e outras atividades conexas, 
como a educação, a gestão ou a 
regulamentação. Os setores culturais e 
criativos incluem, em particular, a 
arquitetura, os arquivos e as bibliotecas, o 
artesanato, o audiovisual (incluindo o 
cinema, a televisão, os jogos de vídeo e 
multimédia), o património cultural, o 
design, os festivais, a música, as artes 
performativas, a edição, a rádio e as artes 
plásticas;

1. «Setores culturais e criativos», todos os 
setores, incluindo o audiovisual, cuja 
atividade tenha por objeto valores culturais 
e/ou a expressão artística, criativa e 
audiovisual, independentemente da sua 
finalidade comercial ou não comercial e 
qualquer que seja o tipo de estrutura que 
garanta a sua execução. Essas atividades 
incluem a criação, produção, divulgação e 
conservação de bens e serviços que 
integrem uma expressão cultural, artística 
ou criativa, e outras atividades conexas.

Or. fr

Alteração 274
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. «Setores culturais e criativos», todos os 
setores cuja atividade tenha por objeto 
valores culturais e/ou a expressão artística 
e criativa, independentemente da sua 
finalidade comercial ou não comercial e 
qualquer que seja o tipo de estrutura que 

1. «Setores culturais e criativos», todos os 
setores cuja atividade tenha por objeto 
valores culturais e/ou a expressão artística 
e criativa, independentemente de a sua
classificação recair no setor comercial, no 
setor subvencionado ou no setor sem fins 
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garanta a sua execução. Essas atividades 
incluem a criação, produção, divulgação e 
conservação de bens e serviços que 
integrem uma expressão cultural, artística 
ou criativa, e outras atividades conexas, 
como a educação, a gestão ou a 
regulamentação. Os setores culturais e 
criativos incluem, em particular, a 
arquitetura, os arquivos e as bibliotecas, o 
artesanato, o audiovisual (incluindo o 
cinema, a televisão, os jogos de vídeo e 
multimédia), o património cultural, o 
design, os festivais, a música, as artes 
performativas, a edição, a rádio e as artes 
plásticas;

lucrativos e qualquer que seja o tipo de 
estrutura que garanta a sua execução. Essas 
atividades incluem a criação, produção,
divulgação e conservação de bens e 
serviços que integrem uma expressão 
cultural, artística ou criativa.

Os setores culturais e criativos incluem, em 
particular:
– a arquitetura, os arquivos, as bibliotecas e 
os museus, o artesanato, o património 
cultural, a moda, o design, os festivais, a 
música, as artes performativas, a edição, a 
rádio e as artes plásticas;

– o audiovisual (incluindo o cinema, a 
televisão, os jogos de vídeo e multimédia);

Or. de

Alteração 275
Santiago Fisas Ayxela, Emilio Menéndez del Valle

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. «Setores culturais e criativos», todos os 
setores cuja atividade tenha por objeto 
valores culturais e/ou a expressão artística 
e criativa, independentemente da sua 
finalidade comercial ou não comercial e 
qualquer que seja o tipo de estrutura que 
garanta a sua execução. Essas atividades 
incluem a criação, produção, divulgação e 
conservação de bens e serviços que 
integrem uma expressão cultural, artística 

1. «Setores culturais e criativos», todos os 
setores cuja atividade tenha por objeto 
valores culturais e/ou a expressão artística 
e criativa, independentemente da sua 
finalidade comercial ou não comercial e 
qualquer que seja o tipo de estrutura que 
garanta a sua execução. Essas atividades 
incluem a criação, produção, divulgação e 
conservação de bens e serviços que 
integrem uma expressão cultural, artística 
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ou criativa, e outras atividades conexas, 
como a educação, a gestão ou a 
regulamentação. Os setores culturais e 
criativos incluem, em particular, a 
arquitetura, os arquivos e as bibliotecas, o 
artesanato, o audiovisual (incluindo o 
cinema, a televisão, os jogos de vídeo e 
multimédia), o património cultural, o 
design, os festivais, a música, as artes 
performativas, a edição, a rádio e as artes 
plásticas;

ou criativa, e outras atividades conexas, 
como a educação, a gestão ou a 
regulamentação. Os setores culturais e 
criativos incluem, em particular, a 
arquitetura, os arquivos e as bibliotecas, o 
artesanato, o património cultural, o 
design, a moda, os festivais, a música, as 
artes performativas, a gastronomia, o 
circo, a edição, as artes plásticas, a rádio 
e os meios audiovisuais (incluindo o 
cinema, a televisão, os jogos de vídeo e 
multimédia);

Or. es

Alteração 276
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. «Setores culturais e criativos», todos os 
setores cuja atividade tenha por objeto 
valores culturais e/ou a expressão artística 
e criativa, independentemente da sua 
finalidade comercial ou não comercial e 
qualquer que seja o tipo de estrutura que 
garanta a sua execução. Essas atividades 
incluem a criação, produção, divulgação e 
conservação de bens e serviços que 
integrem uma expressão cultural, artística 
ou criativa, e outras atividades conexas, 
como a educação, a gestão ou a 
regulamentação. Os setores culturais e 
criativos incluem, em particular, a 
arquitetura, os arquivos e as bibliotecas, o 
artesanato, o audiovisual (incluindo o 
cinema, a televisão, os jogos de vídeo e 
multimédia), o património cultural, o 
design, os festivais, a música, as artes 
performativas, a edição, a rádio e as artes 
plásticas;

1. «Setores culturais e criativos», todos os 
setores cuja atividade tenha por objeto
valores culturais e/ou a expressão artística 
e criativa, independentemente da sua 
finalidade comercial ou não comercial e 
qualquer que seja o tipo de estrutura que 
garanta a sua execução. Essas atividades 
incluem a criação, produção, divulgação e 
conservação de bens e serviços que 
integrem uma expressão cultural, artística 
ou criativa, e outras atividades conexas, 
como a educação, a gestão ou a 
regulamentação. Os setores culturais e 
criativos incluem, em particular, a 
arquitetura, os arquivos e as bibliotecas, o 
artesanato, o audiovisual (incluindo o 
cinema, a televisão, os jogos de vídeo e 
multimédia), o património cultural, o 
design, a publicidade, a moda, os festivais, 
a música, as artes performativas, a edição, 
a rádio e as artes plásticas;

Or. de
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Alteração 277
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. «Setores culturais e criativos», todos os 
setores cuja atividade tenha por objeto 
valores culturais e/ou a expressão artística 
e criativa, independentemente da sua 
finalidade comercial ou não comercial e 
qualquer que seja o tipo de estrutura que 
garanta a sua execução. Essas atividades 
incluem a criação, produção, divulgação e 
conservação de bens e serviços que 
integrem uma expressão cultural, artística 
ou criativa, e outras atividades conexas, 
como a educação, a gestão ou a 
regulamentação. Os setores culturais e 
criativos incluem, em particular, a 
arquitetura, os arquivos e as bibliotecas, o 
artesanato, o audiovisual (incluindo o 
cinema, a televisão, os jogos de vídeo e 
multimédia), o património cultural, o 
design, os festivais, a música, as artes 
performativas, a edição, a rádio e as artes 
plásticas;

1. «Setores culturais e criativos», todos os 
setores cuja atividade tenha por objeto 
valores culturais e/ou a expressão artística 
e criativa, independentemente da sua 
finalidade comercial ou não comercial e 
qualquer que seja o tipo de estrutura que 
garanta a sua execução. Essas atividades 
incluem a criação, produção, divulgação e 
conservação de bens e serviços que 
integrem uma expressão cultural, artística 
ou criativa, e outras atividades conexas, 
como a educação, a gestão ou a 
regulamentação. Os setores culturais e 
criativos incluem, em particular, a 
arquitetura, os arquivos, os museus e as 
bibliotecas, o artesanato, o audiovisual 
(incluindo os documentários, o cinema de 
ficção, o cinema de animação e infantil, a 
televisão, os jogos de vídeo e multimédia), 
o património cultural, o design, os 
festivais, a música, a literatura, as artes 
performativas, a edição, a rádio e as artes 
plásticas;

Or. en

Alteração 278
Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. «Setores culturais e criativos», todos os 
setores cuja atividade tenha por objeto 

1. «Setores culturais e criativos», todos os 
setores cuja atividade tenha por objeto 
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valores culturais e/ou a expressão artística 
e criativa, independentemente da sua 
finalidade comercial ou não comercial e 
qualquer que seja o tipo de estrutura que 
garanta a sua execução. Essas atividades 
incluem a criação, produção, divulgação e 
conservação de bens e serviços que 
integrem uma expressão cultural, artística 
ou criativa, e outras atividades conexas, 
como a educação, a gestão ou a 
regulamentação. Os setores culturais e 
criativos incluem, em particular, a 
arquitetura, os arquivos e as bibliotecas, o 
artesanato, o audiovisual (incluindo o 
cinema, a televisão, os jogos de vídeo e 
multimédia), o património cultural, o 
design, os festivais, a música, as artes 
performativas, a edição, a rádio e as artes
plásticas;

valores culturais e/ou a expressão artística 
e criativa, independentemente da sua 
finalidade comercial ou não comercial e 
qualquer que seja o tipo de estrutura que 
garanta a sua execução. Essas atividades 
incluem a criação, produção, divulgação e 
conservação de bens e serviços que 
integrem uma expressão cultural, artística 
ou criativa, e outras atividades conexas, 
como a educação, a gestão ou a 
regulamentação. Os setores culturais e 
criativos incluem, em particular, a 
arquitetura, os arquivos e as bibliotecas, o 
artesanato, o audiovisual (incluindo o 
cinema, a televisão, os jogos de vídeo, a 
rádio e multimédia), o património cultural, 
o design, os festivais, a música, as artes 
performativas, a edição e as artes plásticas;

Or. en

Alteração 279
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. «Setores culturais e criativos», todos os 
setores cuja atividade tenha por objeto 
valores culturais e/ou a expressão artística 
e criativa, independentemente da sua 
finalidade comercial ou não comercial e 
qualquer que seja o tipo de estrutura que 
garanta a sua execução. Essas atividades 
incluem a criação, produção, divulgação e 
conservação de bens e serviços que 
integrem uma expressão cultural, artística 
ou criativa, e outras atividades conexas, 
como a educação, a gestão ou a 
regulamentação. Os setores culturais e 
criativos incluem, em particular, a 
arquitetura, os arquivos e as bibliotecas, o 
artesanato, o audiovisual (incluindo o 

1. «Setores culturais e criativos», todos os 
setores cuja atividade tenha por objeto 
valores culturais e/ou a expressão artística 
e criativa, independentemente da sua 
finalidade comercial ou não comercial e 
qualquer que seja o tipo de estrutura que 
garanta a sua execução. Essas atividades 
incluem a criação, produção, divulgação e 
conservação de bens e serviços que 
integrem uma expressão cultural, artística 
ou criativa, e outras atividades conexas, 
como a educação, a gestão ou a 
regulamentação. Os setores culturais e 
criativos incluem, em particular, a 
arquitetura, os arquivos e as bibliotecas, o 
artesanato, o audiovisual (incluindo o 
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cinema, a televisão, os jogos de vídeo e 
multimédia), o património cultural, o 
design, os festivais, a música, as artes 
performativas, a edição, a rádio e as artes 
plásticas;

cinema, a televisão, os jogos de vídeo e 
multimédia), os jogos de sociedade, o 
património cultural, o design, os festivais, a 
música, as artes performativas, a edição, a 
rádio e as artes plásticas;

Or. it

Alteração 280
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. «Setores culturais e criativos», todos os 
setores cuja atividade tenha por objeto 
valores culturais e/ou a expressão artística 
e criativa, independentemente da sua 
finalidade comercial ou não comercial e 
qualquer que seja o tipo de estrutura que 
garanta a sua execução. Essas atividades 
incluem a criação, produção, divulgação e 
conservação de bens e serviços que 
integrem uma expressão cultural, artística 
ou criativa, e outras atividades conexas, 
como a educação, a gestão ou a 
regulamentação. Os setores culturais e 
criativos incluem, em particular, a 
arquitetura, os arquivos e as bibliotecas, o 
artesanato, o audiovisual (incluindo o 
cinema, a televisão, os jogos de vídeo e 
multimédia), o património cultural, o 
design, os festivais, a música, as artes 
performativas, a edição, a rádio e as artes 
plásticas;

1. «Setores culturais e criativos», todos os 
setores cuja atividade tenha por objeto 
valores culturais e/ou a expressão artística 
e criativa, independentemente da sua 
finalidade comercial ou não comercial e 
qualquer que seja o tipo de estrutura que 
garanta a sua execução. Essas atividades 
incluem a criação, produção, divulgação e 
conservação de bens e serviços que 
integrem uma expressão cultural, artística 
ou criativa, e outras atividades conexas, 
como a educação, a gestão ou a 
regulamentação. Os setores culturais e 
criativos incluem, em particular, a 
arquitetura, os arquivos e as bibliotecas, o 
artesanato, o audiovisual (incluindo o 
cinema, a televisão, os jogos de vídeo e 
multimédia), o património cultural 
material e imaterial, o design, os festivais, 
a música, as artes performativas, a edição, 
a publicidade, a rádio e as artes plásticas;

Or. en

Alteração 281
Santiago Fisas Ayxela
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. «Criador», pessoa ou empresa, com 
ou sem fins lucrativos, que está na origem 
da criação artística;

Or. es

Alteração 282
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. «Operador» significa um profissional, 
organização, empresa ou instituição cuja 
atividade esteja ligada aos setores culturais 
e criativos;

2. «Operador cultural e criativo» significa 
um profissional, organização, empresa, 
incluindo uma PME, ou instituição dos 
setores culturais e criativos, em especial
do setor audiovisual;

Or. fr

Alteração 283
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. «Operador» significa um profissional, 
organização, empresa ou instituição cuja 
atividade esteja ligada aos setores culturais 
e criativos;

2. «Operador» significa um indivíduo, um 
profissional, organização, empresa ou 
instituição cuja atividade esteja ligada aos 
setores culturais e criativos;

Or. en
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Alteração 284
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. «Intermediário financeiro», qualquer 
instituição financeira que conceda ou 
preveja conceder crédito aos setores 
culturais e criativos ou que disponibilize 
as suas competências técnicas em 
benefício destes setores.

Suprimido

Or. de

Alteração 285
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. «Intermediário financeiro», qualquer 
instituição financeira que conceda ou 
preveja conceder crédito aos setores 
culturais e criativos ou que disponibilize as 
suas competências técnicas em benefício 
destes setores.

3. «Intermediário financeiro participante», 
selecionado pelo fundo de garantia dos 
setores culturais e criativos, em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º XX/2012 [regulamento financeiro], 
qualquer instituição financeira que conceda 
ou preveja conceder crédito aos setores 
culturais e criativos ou que disponibilize as 
suas competências técnicas em benefício 
destes setores.

Or. fr

Alteração 286
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 3
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Texto da Comissão Alteração

3. «Intermediário financeiro», qualquer 
instituição financeira que conceda ou 
preveja conceder crédito aos setores 
culturais e criativos ou que disponibilize as 
suas competências técnicas em benefício 
destes setores.

3. «Intermediário financeiro», qualquer 
instituição financeira e organismo de 
financiamento que concedam ou prevejam
conceder crédito aos setores culturais e 
criativos ou que disponibilizem as suas 
competências técnicas em benefício destes 
setores.

Or. de

Alteração 287
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. «PME», qualquer microempresa ou 
pequena ou média empresa, assim como 
qualquer trabalhador independente, tal 
como definido na Recomendação 
2003/361/CE da Comissão, de 6 de maio 
de 2003, relativa à definição de micro, 
pequenas e médias empresas1, que 
desenvolvem atividades nos setores 
culturais e criativos.
_________________
1 JO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

Or. en

Alteração 288
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O programa destina-se a apoiar 
exclusivamente as ações e atividades que 
apresentem um valor acrescentado europeu 
potencial e que contribuam para a 
prossecução dos objetivos da estratégia 
«Europa 2020» e das suas iniciativas 
emblemáticas.

1. O programa-quadro apoia-se nas ações 
e atividades que apresentem um valor 
acrescentado europeu, contribuindo para a 
promoção da diversidade cultural, a 
preservação do património e da herança 
cultural europeus, bem como para a 
valorização e o desenvolvimento do 
espaço cultural e criativo partilhado pelos 
europeus.

Or. fr

Alteração 289
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O programa destina-se a apoiar 
exclusivamente as ações e atividades que 
apresentem um valor acrescentado europeu 
potencial e que contribuam para a 
prossecução dos objetivos da estratégia 
«Europa 2020» e das suas iniciativas 
emblemáticas.

1. Dado o valor educativo, artístico, 
social, intrínseco e económico da cultura, 
o programa destina-se a apoiar 
exclusivamente as ações e atividades que 
apresentem um valor acrescentado europeu 
potencial.

Or. en

Alteração 290
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O programa destina-se a apoiar 
exclusivamente as ações e atividades que 
apresentem um valor acrescentado europeu 

1. O programa destina-se a apoiar 
exclusivamente as ações e atividades que 
apresentem um valor acrescentado europeu 



PE498.014v01-00 58/224 AM\916408PT.doc

PT

potencial e que contribuam para a 
prossecução dos objetivos da estratégia 
«Europa 2020» e das suas iniciativas 
emblemáticas.

e que contribuam para a consecução dos 
objetivos da estratégia «Europa 2020» e 
das suas iniciativas emblemáticas.

Or. en

Alteração 291
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Além disso, o programa destina-se a 
apoiar ações e atividades que apresentem 
um potencial valor acrescentado europeu, 
contribuindo para a integração europeia e 
concorrendo para a criação de uma esfera 
pública na Europa.

Or. de

Alteração 292
Helga Trüpel

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

Texto da Comissão Alteração

(a) No caráter transnacional das atividades 
e no seu impacto, que irão complementar 
os programas nacionais, internacionais e 
outros programas da UE;

(a) No caráter transnacional das ações 
culturais e criativas e das atividades 
apoiadas pelo Programa-Quadro e no seu 
impacto nos cidadãos europeus dos 
diferentes países, bem como no 
conhecimento que têm de outras culturas 
para além da sua. Tal deve complementar 
os programas nacionais, internacionais e 
outros programas e políticas da UE;

Or. en
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Alteração 293
Emilio Menéndez del Valle

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

Texto da Comissão Alteração

(a) No caráter transnacional das atividades 
e no seu impacto, que irão complementar 
os programas nacionais, internacionais e
outros programas da UE;

(a) No caráter transnacional das atividades 
e no seu impacto, que irão complementar 
os programas regionais, nacionais e
internacionais, bem como outros 
programas da UE;

Or. es

Alteração 294
Marietje Schaake

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

Texto da Comissão Alteração

(a) No caráter transnacional das atividades 
e no seu impacto, que irão complementar 
os programas nacionais, internacionais e 
outros programas da UE;

(a) No caráter transnacional das ações e
atividades e sobretudo no seu impacto no 
domínio da cultura e nos setores culturais 
e criativos, bem como nas suas 
repercussões intersetoriais, que irão 
complementar os programas nacionais, 
internacionais e outros programas e 
políticas da UE;

Or. en

Alteração 295
Jean-Marie Cavada, Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) No caráter transnacional das atividades 
e no seu impacto, que irão complementar 
os programas nacionais, internacionais e 
outros programas da UE;

(a) No caráter transnacional das atividades 
culturais e criativas, nomeadamente 
audiovisuais, e no seu impacto, que irão 
complementar os programas nacionais, 
internacionais e outros programas da UE;

Or. fr

Alteração 296
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Na promoção do diálogo 
intercultural que permitirá a afirmação 
da diversidade cultural europeia em 
paralelo com o desenvolvimento de um 
espaço cultural partilhado pelos 
europeus;

Or. fr

Alteração 297
Marietje Schaake

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Na promoção da criatividade, da 
diversidade de expressões culturais e das 
cadeias de valor inovadoras nos setores 
culturais e criativos dentro e fora da 
União;

Or. en
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Alteração 298
Marietje Schaake

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

Texto da Comissão Alteração

(a-B) No reforço do impacto das 
indústrias culturais e criativas no capital 
social e humano;

Or. en

Alteração 299
Marietje Schaake

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

Texto da Comissão Alteração

(a-C) Na melhoria da acessibilidade e da 
participação dos jovens e dos grupos 
desfavorecidos;

Or. en

Alteração 300
Jean-Marie Cavada

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Nas economias de escala e na massa 
crítica que o apoio da União pode gerar, 
criando um efeito impulsionador de 
fundos adicionais;

Suprimido

Or. fr
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Alteração 301
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Nas economias de escala e na massa 
crítica que o apoio da União pode gerar, 
alavancando fundos adicionais;

(b) Na promoção do diálogo intercultural 
que não só avalia a diversidade cultural 
europeia, mas também forma um 
verdadeiro fórum cultural partilhado 
pelos cidadãos europeus;

Or. en

Alteração 302
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Nas economias de escala e na massa 
crítica que o apoio da União pode gerar, 
alavancando fundos adicionais;

(b) Nas economias de escala e na massa 
crítica que o apoio da União pode gerar, 
alavancando fundos adicionais e tendo, no 
entanto, em conta as condições 
específicas do setor sem fins lucrativos;

Or. de

Alteração 303
Jean-Marie Cavada

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Na cooperação transnacional, que 
possibilitará respostas mais abrangentes, 

(c) Na cooperação transnacional entre 
operadores culturais e criativos, incluindo 
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eficazes e rápidas para os desafios globais 
e produzirá efeitos sistémicos a longo 
prazo nos setores;

os artistas, de vários Estados-Membros
que promovam o surgimento de um 
espaço cultural e criativo partilhado pelos 
europeus e permita uma melhor 
estruturação dos setores;

Or. fr

Alteração 304
Helga Trüpel

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Na cooperação transnacional, que 
possibilitará respostas mais abrangentes, 
eficazes e rápidas para os desafios globais 
e produzirá efeitos sistémicos a longo 
prazo nos setores;

(c) Na cooperação transnacional, entre os 
operadores culturais e criativos, que 
possibilitará respostas mais abrangentes, 
eficazes e rápidas para os desafios globais, 
ou seja, produzirá a longo prazo 
desenvolvimentos para todo o setor em 
termos de novos modelos económicos e de 
desenvolvimento;

Or. en

Alteração 305
Marco Scurria

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Na cooperação transnacional, que 
possibilitará respostas mais abrangentes, 
eficazes e rápidas para os desafios globais 
e produzirá efeitos sistémicos a longo 
prazo nos setores;

(c) Na cooperação transnacional, que 
possibilitará respostas mais abrangentes,
eficazes e rápidas para os desafios globais 
e a inovação, e produzirá efeitos 
sistémicos a longo prazo nos setores;

Or. en
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Alteração 306
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Num maior equilíbrio entre os setores 
culturais e criativos europeus, 
considerando em especial os países com 
menor capacidade de produção cultural 
e/ou os países ou regiões com uma área 
geográfica e linguística reduzida.

(d) Na garantia de que os países ou as 
regiões participantes com uma área 
geográfica e linguística reduzida, ou com 
menor capacidade de disseminação e/ou 
produção, disponham da possibilidade de 
garantir um maior equilíbrio entre os 
setores culturais e criativos europeus.

Or. en

Alteração 307
Jean-Marie Cavada

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Num maior equilíbrio entre os setores 
culturais e criativos europeus, 
considerando em especial os países com 
menor capacidade de produção cultural 
e/ou os países ou regiões com uma área 
geográfica e linguística reduzida.

(d) Na garantia de que sejam tidas em 
maior linha de conta as condições dos
setores culturais e criativos europeus, 
considerando em especial a situação dos 
Estados-Membros com menor capacidade 
de produção cultural ou as regiões 
europeias com uma área geográfica e 
linguística reduzida

Or. fr

Alteração 308
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) Num maior equilíbrio entre os setores 
culturais e criativos europeus, 
considerando em especial os países com 
menor capacidade de produção cultural 
e/ou os países ou regiões com uma área 
geográfica e linguística reduzida.

(d) (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr

Alteração 309
Heinz K. Becker

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Num maior equilíbrio entre os setores 
culturais e criativos europeus, 
considerando em especial os países com 
menor capacidade de produção cultural 
e/ou os países ou regiões com uma área 
geográfica e linguística reduzida.

(d) Num maior equilíbrio entre os setores 
culturais e criativos europeus, 
considerando em especial os países com 
menor capacidade de produção cultural 
e/ou os países ou regiões com uma área 
geográfica e/ou linguística reduzida.

Or. de

Alteração 310
Chrysoula Paliadeli

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Na mobilidade transnacional e 
transregional dos operadores culturais e 
criativos, assim como na circulação de 
obras culturais, artísticas e audiovisuais, 
de modo a desenvolver um espaço cultural 
comum e reforçar os intercâmbios e o 
diálogo interculturais. 
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Or. en

Alteração 311
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Nas ações que permitam aos setores 
culturais e criativos europeus promover o 
diálogo intercultural, aumentar o 
conhecimento mútuo entre as culturas da 
Europa e desenvolver os seus potenciais 
político, cultural, social e económico, o 
que constitui um verdadeiro valor 
acrescentado no que toca a tornar a 
cidadania europeia uma realidade.

Or. en

Alteração 312
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) No impacto das atividades que 
contribuem para a divulgação da 
diversidade cultural, o diálogo 
intercultural, a integração europeia e a 
criação de uma esfera pública na Europa;

Or. de

Alteração 313
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. 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 
a cada um dos programas. Para tal, o 
programa deve definir uma estrutura de 
apoio coerente para os diferentes setores 
culturais e criativos, composta por um 
sistema de subvenções complementadas 
por um mecanismo financeiro, tal como 
definido no artigo 7.º.

Or. en

Alteração 314
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Garantir a salvaguarda e a promoção 
da diversidade cultural e linguística 
europeia;

(a) Promover uma cultura comum e 
diversificada, a mediação cultural e a 
educação cultural geral como fator de 
expressão da diversidade cultural e como 
instrumento fundamental para a 
integração europeia e a criação de uma 
identidade, o combate aos preconceitos e a 
criação de uma esfera pública na Europa;

Or. de

Alteração 315
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Garantir a salvaguarda e a promoção 
da diversidade cultural e linguística 
europeia;

(a) Salvaguardar e promover a diversidade 
cultural e linguística europeia e 
salvaguardar e reforçar o património 
cultural da Europa, difundindo o 
enriquecedor conhecimento do passado 
europeu e desenvolvendo o sentimento de 
identidade europeia junto dos cidadãos 
europeus;

Or. en

Alteração 316
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Garantir a salvaguarda e a promoção
da diversidade cultural e linguística 
europeia;

(a) Complementar e, se necessário, apoiar 
os Estados-Membros na sua ação de 
salvaguarda do património cultural de 
importância europeia, de reforço do 
conhecimento dos cidadãos sobre as 
respetivas culturas e história e de 
promoção da diversidade cultural e 
linguística europeia;

Or. en

Alteração 317
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Garantir a salvaguarda e a promoção da 
diversidade cultural e linguística europeia;

(a) Garantir a salvaguarda, a promoção e o 
desenvolvimento da diversidade cultural e 
linguística europeia, bem como do 
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património cinematográfico e audiovisual 
europeu, incentivar o diálogo 
intercultural e a valorização de um espaço 
cultural partilhado pelos europeus para 
reforçar o sentimento de pertença à 
cidadania europeia;

Or. fr

Alteração 318
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Reforçar a competitividade dos setores 
culturais e criativos, com vista a promover 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo.

(b) Reforçar a capacidade dos setores 
culturais e criativos europeus para 
promover o seu desenvolvimento e apoiar 
a competitividade da indústria audiovisual 
europeia.

Or. fr

Alteração 319
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Reforçar a competitividade dos setores 
culturais e criativos, com vista a promover 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo.

(b) Melhorar a competitividade dos setores 
culturais e criativos, reforçando a sua 
capacidade de se adaptarem a alterações 
industriais e económicas, com vista a 
promover um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, assegurando ao 
mesmo tempo a disponibilização do devido 
apoio adaptado a intercâmbios culturais 
não comerciais.

Or. en
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Alteração 320
Georgios Papanikolaou

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Reforçar a competitividade dos setores 
culturais e criativos, com vista a promover 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo.

(b) Reforçar a competitividade dos setores 
culturais e criativos, com vista a promover 
um crescimento inteligente, sustentável, 
inovador e inclusivo.

Or. el

Alteração 321
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Reforçar a competitividade dos setores 
culturais e criativos, com vista a promover 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo.

(b) Reforçar a competitividade dos setores 
culturais e criativos, com vista a promover 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo em linha com a estratégia 
Europa 2020.

Or. en

Alteração 322
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Reforçar a competitividade dos setores 
culturais e criativos, com vista a promover 
um crescimento inteligente, sustentável e 

(b) Reforçar a competitividade dos setores 
culturais e criativos, com vista a promover 
um crescimento inteligente, sustentável e 



AM\916408PT.doc 71/224 PE498.014v01-00

PT

inclusivo. inclusivo e aceder a públicos e mercados 
(internacionais) mais alargados.

Or. en

Alteração 323
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Promover o acesso à cultura ao 
maior número possível de pessoas e fazê-
lo desde a mais tenra idade.

Or. fr

Alteração 324
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Apoiar a capacidade operacional dos 
setores culturais e criativos europeus num 
contexto transnacional;

(a) Apoiar a capacidade operacional dos 
setores culturais e criativos europeus, 
designadamente do setor audiovisual, num 
contexto transnacional.

Or. fr

Alteração 325
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Apoiar a capacidade operacional dos 
setores culturais e criativos europeus num 
contexto transnacional;

(a) Apoiar a capacidade operacional dos 
setores culturais e criativos europeus num 
contexto transnacional e internacional;

Or. en

Alteração 326
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Promoção de uma cultura comum e 
diversificada e apoio à investigação e 
mediação cultural, bem como à educação 
cultural geral;

Or. de

Alteração 327
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Promover a circulação transnacional 
das obras e operadores culturais e criativos 
e alcançar novos públicos dentro e fora da
Europa;

(b) Promover não só a circulação 
transnacional das obras culturais e
criativas europeias mas também a 
mobilidade dos operadores dos referidos 
setores, nomeadamente artistas e 
profissionais da criatividade (sobretudo as 
mulheres e os jovens), bem como alcançar 
novos públicos e melhorar o acesso a 
obras culturais e criativas dentro e fora da 
União, em particular por parte de 
crianças, jovens, pessoas com deficiência 
e grupos sub-representados;
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Or. it

Alteração 328
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Promover a circulação transnacional 
das obras culturais e criativas e dos 
operadores, e alcançar novos públicos 
dentro e fora da Europa;

(b) Promover e valorizar a circulação e a 
mobilidade transnacional das obras 
culturais e criativas europeias e a 
mobilidade dos operadores culturais e 
criativos, nomeadamente artistas e 
profissionais da criatividade (sobretudo as 
mulheres), bem como alcançar novos 
públicos e melhorar o acesso a obras 
culturais e criativas dentro e fora da 
União, nomeadamente por parte de 
crianças, jovens, pessoas com deficiência 
e grupos sub-representados;

Or. de

Alteração 329
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Promover a circulação transnacional 
das obras culturais e criativas e dos 
operadores, e alcançar novos públicos 
dentro e fora da Europa;

(b) Promover a circulação transnacional 
das obras culturais e criativas, 
designadamente audiovisuais, e a 
mobilidade dos operadores culturais e 
criativos, nomeadamente profissionais do 
setor audiovisual para alcançar novos 
públicos dentro e fora da União.

Or. fr
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Alteração 330
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Promover a circulação transnacional 
das obras culturais e criativas e dos 
operadores, e alcançar novos públicos 
dentro e fora da Europa;

(b) Promover a mobilidade dos operadores 
culturais e criativos, em especial dos 
artistas, melhorar a circulação 
transnacional das obras culturais e criativas 
e alcançar novos e mais alargados 
públicos dentro e fora da Europa;

Or. en

Alteração 331
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Promover a circulação transnacional 
das obras culturais e criativas e dos 
operadores, e alcançar novos públicos 
dentro e fora da Europa;

(b) Promover a colaboração, a 
coprodução e a circulação transnacional 
das obras culturais e criativas e dos 
operadores, e alcançar novos públicos 
dentro da Europa e no resto do mundo, em 
especial com a ajuda da digitalização e do 
acesso em linha através, por exemplo, da 
Europeana, mas também através de 
outros meios;

Or. en

Alteração 332
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Promover a circulação transnacional 
das obras culturais e criativas e dos 
operadores, e alcançar novos públicos 
dentro e fora da Europa;

(b) Promover a circulação transnacional 
das obras culturais e criativas e dos 
operadores, e alcançar novos públicos 
dentro da Europa e em mercados fora da 
União;

Or. en

Alteração 333
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Promover a circulação transnacional 
das obras culturais e criativas e dos 
operadores, e alcançar novos públicos 
dentro e fora da Europa;

(b) Promover a criação e a circulação 
transnacional das obras culturais e criativas 
e dos operadores, e alcançar novos 
públicos dentro e fora da Europa;

Or. en

Alteração 334
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea b-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Melhorar o acesso à cultura por 
parte dos cidadãos, principalmente das 
pessoas que pertencem a minorias, grupos 
desfavorecidos e jovens;

Or. it
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Alteração 335
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Reforçar a capacidade financeira dos 
setores culturais e criativos, e, em especial, 
das pequenas e médias empresas e 
organizações;

(c) Reforçar a capacidade financeira dos 
setores culturais e criativos e dos 
profissionais do setor audiovisual, em 
especial, das PME e organizações dos 
setores culturais e criativos,

Or. fr

Alteração 336
Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) reforçar a capacidade financeira dos 
setores culturais e criativos, em especial, 
das pequenas e médias empresas e 
organizações;

(c) reforçar a capacidade financeira dos 
setores culturais e criativos, em especial, 
das microempresas e das pequenas e 
médias empresas já que estas não podem
competir com as grandes instituições ou 
corporações;

Or. es

Alteração 337
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Reforçar a capacidade financeira dos 
setores culturais e criativos, e, em especial, 
das pequenas e médias empresas e

(c) Reforçar a capacidade financeira dos 
setores culturais e criativos, e, em especial, 
das pequenas e médias empresas,



AM\916408PT.doc 77/224 PE498.014v01-00

PT

organizações; organizações e instituições públicas locais;

Or. it

Alteração 338
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Reforçar a capacidade financeira dos 
setores culturais e criativos, e, em especial, 
das pequenas e médias empresas e 
organizações;

(c) Reforçar a capacidade comercial e 
económica dos setores culturais e criativos, 
e, em especial, das pequenas e médias 
empresas e organizações;

Or. en

Alteração 339
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Reforçar a capacidade financeira dos 
setores culturais e criativos, e, em especial, 
das pequenas e médias empresas e 
organizações;

(c) Reforçar a capacidade financeira, e o 
acesso à capacidade financeira, dos 
setores culturais e criativos, e, em especial, 
das pequenas e médias empresas e 
organizações;

Or. en

Alteração 340
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Reforçar a capacidade financeira dos 
setores culturais e criativos, e, em especial, 
das pequenas e médias empresas e 
organizações;

(c) Reforçar a capacidade financeira dos 
setores culturais e criativos, e, em especial, 
das pequenas e médias empresas e 
organizações sem fins lucrativos;

Or. de

Alteração 341
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Reforçar a capacidade financeira dos 
setores culturais e criativos, e, em especial, 
das pequenas e médias empresas e 
organizações;

(c) Reforçar a capacidade financeira dos 
setores culturais e criativos, e, em especial, 
das pequenas e médias empresas e 
organizações, por toda a Europa e em 
todos os subsetores;

Or. en

Alteração 342
Mikael Gustafsson
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Reforçar a capacidade financeira dos 
setores culturais e criativos, e, em especial, 
das pequenas e médias empresas e 
organizações;

(c) Reforçar a capacidade financeira dos 
setores culturais e criativos, e, em especial, 
das pequenas e médias empresas e 
organizações, e assegurar a igualdade 
entre mulheres e homens empresários;

Or. en
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Alteração 343
Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Reforçar a capacidade financeira dos 
setores culturais e criativos, e, em especial, 
das pequenas e médias empresas e 
organizações;

(c) Reforçar a capacidade financeira dos 
setores culturais e criativos, e, em especial, 
das pequenas e médias empresas e 
organizações, direcionada de forma a ter 
em consideração a igualdade em todas as 
áreas geográficas e nos diferentes setores;

Or. en

Alteração 344
Emilio Menéndez del Valle, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Reforçar a capacidade financeira dos 
setores culturais e criativos, e, em especial, 
das pequenas e médias empresas e 
organizações;

(c) Reforçar a capacidade financeira dos 
setores culturais e criativos, e, em especial, 
das microempresas, pequenas e médias 
empresas, organizações de trabalhadores 
independentes e organizações dos setores 
cultural e criativo europeus;

Or. es

Alteração 345
Cătălin Sorin Ivan

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Reforçar a capacidade financeira dos 
setores culturais e criativos, e, em especial, 

(c) Reforçar a capacidade financeira dos 
setores culturais e criativos, e, em especial, 
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das pequenas e médias empresas e 
organizações;

das pequenas e médias empresas e 
organizações, incluindo aquelas cujo 
envolvimento em atividades culturais é 
mais de natureza secundária do que 
primária;

Or. ro

Alteração 346
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Apoiar, em especial, o setor cultural 
com finalidade não comercial, 
promovendo ações e atividades que
reflitam a especificidade da sua natureza 
e das suas necessidades e interesses;

Or. en

Alteração 347
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Apoiar a cooperação política
transnacional, tendo em vista fomentar o 
desenvolvimento das políticas, a inovação, 
o alargamento a novos públicos e a 
utilização de novos modelos empresariais.

(d) Apoiar a cooperação artística nos 
setores culturais e criativos, 
designadamente no setor audiovisual, à 
escala transnacional, tendo em vista 
fomentar o desenvolvimento das políticas, 
a inovação, o alargamento a novos 
públicos.

Or. fr
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Alteração 348
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Apoiar a cooperação política 
transnacional, tendo em vista o 
desenvolvimento das políticas, a inovação, 
o alargamento a novos públicos e a 
utilização de novos modelos comerciais.

(d) Fomentar o desenvolvimento das 
políticas, a inovação, a criatividade, o 
alargamento a novos públicos e a utilização 
de novos modelos comerciais e de gestão 
mediante o apoio à cooperação política 
transnacional.

Or. en

Alteração 349
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Apoiar a cooperação política 
transnacional, tendo em vista o 
desenvolvimento das políticas, a inovação, 
o alargamento a novos públicos e a 
utilização de novos modelos comerciais.

(d) Apoiar a cooperação política 
transnacional, tendo em vista o 
desenvolvimento das políticas, a inovação, 
o alargamento a novos públicos e a 
utilização de novos modelos empresariais.

Or. en

Justificação

O termo «empresarial» é mais abrangente do que o termo «comercial» e inclui formas e tipos 
de atividade económica relevantes para o setor cultural e criativo que devem estar sujeitos à 
cooperação política transnacional.

Alteração 350
Georgios Papanikolaou
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Intensificar os esforços no sentido 
de criar a infraestrutura e as condições 
necessárias para garantir a acessibilidade 
das obras de arte e artefactos culturais na 
periferia, nos destinos turísticos e de 
férias e nas zonas rurais e não urbanas.

Or. el

Alteração 351
Iosif Matula

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Promover o acesso do público aos 
produtos culturais;

Or. ro

Alteração 352
Iosif Matula

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Promover a proteção dos direitos de 
propriedade intelectual para estimular a 
inovação nos setores culturais e criativos 
e assegurar um rendimento adequado às 
pessoas envolvidas nestas atividades. 

Or. ro
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Alteração 353
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O programa compreende as seguintes 
vertentes:

O programa compreende:

Or. fr

Alteração 354
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de regulamento
Artigo 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Uma vertente intersetorial que abrange 
todos os setores culturais e criativos;

(a) Uma vertente intersetorial;

Or. en

Alteração 355
Jean-Marie Cavada, Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Uma vertente intersetorial que abrange 
todos os setores culturais e criativos;

(a) Uma vertente intersetorial;

Or. fr

Alteração 356
Jean-Marie Cavada
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma vertente Cultura vocacionada 
para os setores culturais e criativos;

(b) Um programa Cultura;

Or. fr

Alteração 357
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de regulamento
Artigo 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma vertente Cultura vocacionada 
para os setores culturais e criativos;

(b) Uma vertente Cultura;

Or. en

Alteração 358
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma vertente Cultura vocacionada para 
os setores culturais e criativos;

(b) Uma vertente Cultura vocacionada para 
os setores culturais e criativos. As 
atividades audiovisuais serão abrangidas 
se forem acessórias aos objetivos gerais e 
específicos desta vertente, referidos no 
Capítulo III;

Or. en

Alteração 359
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Uma vertente MEDIA dirigida ao setor 
audiovisual.

(c) Uma vertente MEDIA.

Or. en

Alteração 360
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 6 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Uma vertente MEDIA dirigida ao setor 
audiovisual.

(c) Um programa MEDIA.

Or. fr

Alteração 361
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Mecanismo financeiro para os setores 
culturais e criativos

Suprimido

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão não é suficientemente pormenorizada quanto à natureza exata do 
Mecanismo Financeiro. Não é claro por que razão é necessário um novo mecanismo 
específico para estes setores.
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Alteração 362
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Mecanismo financeiro para os setores 
culturais e criativos

Mecanismo de garantia para os setores 
culturais e criativos

Or. fr

Alteração 363
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão institui um mecanismo 
financeiro destinado aos setores culturais 
e criativos, a ser executado no âmbito de 
um instrumento de crédito da União para 
as pequenas e médias empresas. Este 
mecanismo tem as seguintes prioridades:

Suprimido

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão não é suficientemente pormenorizada quanto à natureza exata do 
Mecanismo Financeiro. Não é claro por que razão é necessário um novo mecanismo 
específico para estes setores.

Alteração 364
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão institui um mecanismo 
financeiro destinado aos setores culturais 
e criativos, a ser executado no âmbito de 
um instrumento de crédito da União 
Europeia para as pequenas e médias 
empresas. Este mecanismo tem as 
seguintes prioridades:

1. A Comissão institui, em conformidade 
com o Regulamento (UE) n.º XX/2012 
[regulamento financeiro] e com as regras 
definidas no anexo I, um mecanismo de 
garantia para os setores culturais e 
criativos, que se encontra disponível para 
as PME e organizações culturais 
estabelecidas num Estado-Membro:

Or. fr

Alteração 365
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão institui um mecanismo 
financeiro destinado aos setores culturais e 
criativos, a ser executado no âmbito de 
um instrumento de crédito da União para 
as pequenas e médias empresas. Este 
mecanismo tem as seguintes prioridades:

1. A Comissão, em conformidade com as 
regras previstas no Anexo I, institui um 
mecanismo financeiro de garantia
destinado aos setores culturais e criativos. 
Esse mecanismo deve abranger as PME e 
organizações dos setores culturais e 
criativos estabelecidas num 
Estado-Membro e deve:

Or. en

Alteração 366
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão institui um mecanismo 
financeiro destinado aos setores culturais e 
criativos, a ser executado no âmbito de um

1. A Comissão, em conformidade com as 
regras previstas no Anexo I, institui um
mecanismo financeiro de garantia
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instrumento de crédito da União para as 
pequenas e médias empresas. Este 
mecanismo tem as seguintes prioridades:

destinado aos setores culturais e criativos 
da União. O mecanismo financeiro de 
garantia pode operar enquanto 
mecanismo autónomo ou no âmbito de 
outro instrumento de crédito da União. O 
mecanismo financeiro de garantia deve 
ser criado e gerido em conformidade com 
o Título VIII do Regulamento Financeiro. 
Esse mecanismo deve abranger as PME e 
organizações dos setores culturais e 
criativos estabelecidas num 
Estado-Membro e deve:

Or. en

Alteração 367
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão institui um mecanismo 
financeiro destinado aos setores culturais e 
criativos, a ser executado no âmbito de 
um instrumento de crédito da União para 
as pequenas e médias empresas. Este 
mecanismo tem as seguintes prioridades:

1. A Comissão institui um mecanismo 
financeiro destinado aos setores culturais e 
criativos, em condições específicas a 
definir e tendo em conta que este 
instrumento não substitui, em princípio, 
os financiamentos. Este mecanismo tem as 
seguintes prioridades:

Or. de

Alteração 368
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão institui um mecanismo 
financeiro destinado aos setores culturais e 
criativos, a ser executado no âmbito de um 

1. A Comissão institui um mecanismo 
financeiro destinado aos setores culturais e 
criativos, a ser executado no âmbito de um 
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instrumento de crédito da União para as 
pequenas e médias empresas. Este 
mecanismo tem as seguintes prioridades:

instrumento de crédito da União para as 
pequenas e médias empresas. O 
mecanismo deve ser criado e deve 
funcionar em conformidade com o 
Capítulo VIII do Regulamento 
Financeiro XX/2012.

Or. en

Alteração 369
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão institui um mecanismo 
financeiro destinado aos setores culturais e 
criativos, a ser executado no âmbito de um 
instrumento de crédito da União para as 
pequenas e médias empresas. Este 
mecanismo tem as seguintes prioridades:

1. A Comissão institui um mecanismo 
financeiro destinado aos setores culturais e 
criativos, a ser executado no âmbito de um 
instrumento de crédito da União para as 
pequenas e médias empresas e para as 
organizações. Este mecanismo tem as 
seguintes prioridades:

Or. en

Alteração 370
Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão institui um mecanismo 
financeiro destinado aos setores culturais e 
criativos, a ser executado no âmbito de um 
instrumento de crédito da União para as
pequenas e médias empresas. Este 
mecanismo tem as seguintes prioridades:

1. A Comissão institui um mecanismo 
financeiro destinado aos setores culturais e 
criativos, a ser executado no âmbito de um 
instrumento de crédito da União para as 
microempresas e as pequenas e médias 
empresas. Este mecanismo tem as 
seguintes prioridades:

Or. es
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Alteração 371
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão institui um mecanismo 
financeiro destinado aos setores culturais e 
criativos, a ser executado no âmbito de um 
instrumento de crédito da União para as 
pequenas e médias empresas. Este 
mecanismo tem as seguintes prioridades:

1. A Comissão institui um mecanismo 
financeiro destinado aos setores culturais e 
criativos, a ser executado no âmbito de um 
instrumento de crédito da União para as 
pequenas e médias empresas. Este 
mecanismo deve estar aberto a todas as 
PME e organizações culturais e criativas 
estabelecidas nos países elegíveis para 
participação no programa, tal como 
definido no artigo 16.º, e tem as seguintes 
prioridades:

Or. en

Alteração 372
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão institui um mecanismo 
financeiro destinado aos setores culturais e 
criativos, a ser executado no âmbito de um 
instrumento de crédito da União para as 
pequenas e médias empresas. Este 
mecanismo tem as seguintes prioridades:

1. A Comissão institui um mecanismo 
financeiro destinado aos setores culturais e 
criativos, a ser executado no âmbito de um 
instrumento de crédito da União para as 
pequenas e médias empresas.

Or. en

Justificação

Ver alteração do artigo 7.º, n.º 1-A (novo).
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Alteração 373
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória – travessão 1 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

 Este mecanismo financeiro de garantia 
deve ser criado como projeto experimental 
e deve ser um complemento à afetação de 
fundos através da subvenção do 
programa-quadro;

Or. en

Alteração 374
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória – travessão 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

 O mecanismo financeiro de garantia deve 
permitir o crescimento dos setores 
culturais e criativos em geral e fornecer, 
em particular, suficiente alavancagem 
para ações e novas oportunidades;

Or. en

Alteração 375
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória – travessão 1-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

 A Comissão deve fornecer um conjunto 
de parâmetros claros e rigorosos ao 
Fundo Europeu de Investimento, que 
permita aos bancos e intermediários 
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financeiros adequados serem escolhidos 
para agir em prol da cultura e das 
experiências culturais e criativas, assim 
como assegurar a existência de um 
enquadramento de crédito equilibrado, em 
termos de setores e de dimensão das PME 
apoiadas, em todos os Estados-Membros.

Or. en

Alteração 376
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Este mecanismo tem as seguintes 
prioridades:

Or. en

Justificação

A colocar antes do artigo 7.º, n.º 1, alínea a). Ver alteração do artigo 7.º, n.º 1, parte 
introdutória.

Alteração 377
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Facilitar o acesso ao financiamento 
por parte das pequenas e médias empresas 
e organizações dos setores culturais e 
criativos europeus;

Suprimido

Or. en
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Justificação

A proposta da Comissão não é suficientemente pormenorizada quanto à natureza exata do 
Mecanismo Financeiro. Não é claro por que razão é necessário um novo mecanismo 
específico para estes setores.

Alteração 378
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Facilitar o acesso ao financiamento por 
parte das pequenas e médias empresas e 
organizações dos setores culturais e 
criativos europeus;

(a) Facilitar o acesso ao financiamento por 
parte das PME e organizações dos setores 
culturais e criativos europeus

Or. fr

Alteração 379
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Facilitar o acesso ao financiamento por 
parte das pequenas e médias empresas e 
organizações dos setores culturais e 
criativos europeus;

(a) Facilitar o acesso ao financiamento por 
parte das PME e organizações dos setores 
culturais e criativos de toda a União;

Or. en

Alteração 380
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Facilitar o acesso ao financiamento por 
parte das pequenas e médias empresas e 
organizações dos setores culturais e 
criativos europeus;

(a) Facilitar um acesso de baixo limiar ao 
financiamento por parte das pequenas e 
médias empresas e organizações dos 
setores culturais e criativos europeus, 
nomeadamente no que respeita à carga 
administrativa;

Or. de

Alteração 381
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Facilitar o acesso ao financiamento por 
parte das pequenas e médias empresas e 
organizações dos setores culturais e 
criativos europeus;

(a) Facilitar o acesso ao financiamento por 
parte das empresas sem fins lucrativos,
das microempresas, das pequenas e 
médias empresas e das organizações dos 
setores culturais e criativos europeus;

Or. de

Alteração 382
Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Facilitar o acesso ao financiamento por 
parte das pequenas e médias empresas e 
organizações dos setores culturais e 
criativos europeus;

(a) Facilitar o acesso ao financiamento por 
parte das microempresas e das pequenas e 
médias e organizações dos setores culturais 
e criativos europeus;

Or. es
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Alteração 383
Emilio Menéndez del Valle, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Facilitar o acesso ao financiamento por 
parte das pequenas e médias empresas e 
organizações dos setores culturais e 
criativos europeus;

(a) Facilitar o acesso ao financiamento por 
parte das microempresas, organizações de 
trabalhadores independentes, pequenas e 
médias e organizações dos setores culturais 
e criativos europeus;

Or. es

Alteração 384
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Facilitar o acesso ao financiamento por 
parte das pequenas e médias empresas e 
organizações dos setores culturais e 
criativos europeus;

(a) Deve facilitar o acesso ao 
financiamento por parte das pequenas e 
médias empresas e organizações dos 
setores culturais e criativos europeus, 
obrigando assim a Comissão a assegurar, 
no acordo formal com o Fundo Europeu 
de Investimento (FEI), que os bancos ou 
os intermediários financeiros não podem 
exigir garantias adicionais sob a forma de 
garantias pessoais ou alienação de 
quaisquer direitos de propriedade, tais 
como direitos de distribuição ou 
produção.

Or. en

Alteração 385
Cătălin Sorin Ivan
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Afetar recursos às áreas principais 
de operação das PME cujo envolvimento 
no setor cultural é secundário, 
contribuindo, assim, para garantir uma 
melhor divulgação das atividades 
culturais;

Or. ro

Alteração 386
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A concessão equilibrada de 
garantias a variadas empresas e 
organizações (com ou sem fins lucrativos) 
com a finalidade de promover a 
diversidade cultural.

Or. de

Alteração 387
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Para isso, melhorar a capacidade das 
instituições financeiras para avaliar os 
projetos culturais e criativos, incluindo 
através de medidas de assistência técnica 

Suprimido
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e de ligação em rede.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão não é suficientemente pormenorizada quanto à natureza exata do 
Mecanismo Financeiro. Não é claro por que razão é necessário um novo mecanismo 
específico para estes setores.

Alteração 388
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Para isso, melhorar a capacidade das 
instituições financeiras para avaliar os 
projetos culturais e criativos, incluindo 
através de medidas de assistência técnica 
e de ligação em rede.

Suprimido

Or. de

Alteração 389
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Para isso, melhorar a capacidade das 
instituições financeiras para avaliar os 
projetos culturais e criativos, incluindo 
através de medidas de assistência técnica e 
de ligação em rede.

(b) Melhorar a capacidade dos 
intermediários financeiros participantes 
para avaliar os riscos associados às PME e 
organizações dos setores culturais e 
criativos e respetivos projetos, incluindo 
através de medidas de assistência técnica, 
de desenvolvimento do conhecimento e de 
ligação em rede.

Or. en
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Alteração 390
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Para isso, melhorar a capacidade das 
instituições financeiras para avaliar os
projetos culturais e criativos, inclusive 
através de medidas de assistência técnica e 
de ligação em rede.

(b) Melhorar capacidade dos 
intermediários financeiros que participam 
na avaliação dos projetos culturais e 
criativos, inclusive através de medidas de 
assistência técnica e de ligação em rede.

Or. fr

Alteração 391
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Para isso, melhorar a capacidade das 
instituições financeiras para avaliar os 
projetos culturais e criativos, incluindo 
através de medidas de assistência técnica e 
de ligação em rede.

(b) Melhorar a capacidade das instituições 
financeiras para avaliar os projetos 
culturais e criativos, incluindo através de 
medidas de sensibilização, de assistência 
técnica e de ligação em rede.

Or. en

Alteração 392
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Para isso, melhorar a capacidade das 
instituições financeiras para avaliar os 

(b) Para isso, melhorar a capacidade e a 
prontidão das instituições financeiras para 
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projetos culturais e criativos, incluindo 
através de medidas de assistência técnica e 
de ligação em rede.

avaliar os projetos culturais e criativos, 
incluindo através de medidas de assistência 
técnica e de ligação em rede.

Or. en

Alteração 393
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Para assegurar este objetivo de uma 
concessão equilibrada de garantias, são 
definidas condições concretas aplicáveis 
aos bancos e respetivos agentes de vendas, 
as quais protegem, sobretudo, o setor sem 
fins lucrativos.

Or. de

Alteração 394
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em conformidade com o artigo 130.º, 
n.º 3, do Regulamento Financeiro, a 
Comissão deve executar o mecanismo 
financeiro de garantia em modo de gestão 
indireta atribuindo ao Fundo Europeu de 
Investimento (FEI) as tarefas referidas no 
artigo 55.º, n.º 1, alínea iv), do 
Regulamento Financeiro, sujeito aos 
termos de um acordo a celebrar entre a 
Comissão e o FEI.

Or. en
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Alteração 395
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Estas prioridades devem ser aplicadas 
como definido no anexo I.

Suprimido

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão não é suficientemente pormenorizada quanto à natureza exata do 
Mecanismo Financeiro. Não é claro por que razão é necessário um novo mecanismo 
específico para estes setores.

Alteração 396
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A fim de favorecer o desenvolvimento das 
políticas, a inovação, o alargamento a 
novos públicos e a adoção de novos 
modelos comerciais nos setores culturais e 
criativos, a Comissão apoiará as seguintes 
medidas a favor da cooperação política 
transnacional:

A fim de favorecer o desenvolvimento das 
políticas, a inovação, o alargamento a 
novos públicos e clientes e a adoção de 
novos modelos comerciais nos setores 
culturais e criativos, a Comissão apoiará as 
seguintes medidas a favor da cooperação 
política transnacional:

Or. de

Alteração 397
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

A fim de favorecer o desenvolvimento das 
políticas, a inovação, o alargamento a 
novos públicos e a adoção de novos 
modelos comerciais nos setores culturais e 
criativos, a Comissão apoiará as seguintes 
medidas a favor da cooperação política 
transnacional:

A fim de favorecer o desenvolvimento das 
políticas, a inovação, o alargamento a 
novos públicos e a adoção de novos 
modelos comerciais nos setores culturais e 
criativos, a Comissão apoiará as seguintes 
medidas a favor da cooperação política 
transnacional, principalmente através de 
um sítio Web com vista a assegurar o
desenvolvimento de memória institucional 
e o fácil acesso à informação além-
fronteiras:

Or. en

Alteração 398
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O intercâmbio transnacional de 
experiências e conhecimentos sobre novos 
modelos comerciais, as atividades de 
aprendizagem entre pares e a ligação em 
rede de operadores culturais e responsáveis 
políticos ligados ao desenvolvimento dos 
setores culturais e criativos;

(a) O intercâmbio transnacional de 
experiências e conhecimentos sobre novos 
modelos comerciais, as atividades de 
aprendizagem entre pares e a ligação em 
rede de operadores culturais e económicos, 
bem como de responsáveis políticos 
ligados ao desenvolvimento dos setores 
culturais e criativos;

Or. de

Alteração 399
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) O intercâmbio transnacional de 
experiências e conhecimentos sobre novos 
modelos comerciais, as atividades de 
aprendizagem entre pares e a ligação em 
rede de operadores culturais e responsáveis 
políticos ligados ao desenvolvimento dos 
setores culturais e criativos;

(a) O intercâmbio transnacional de 
experiências e conhecimentos sobre novos 
modelos económicos, as atividades de 
aprendizagem entre pares e a ligação em 
rede de operadores culturais e responsáveis 
políticos ligados ao desenvolvimento dos 
setores culturais e criativos;

Or. fr

Alteração 400
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O intercâmbio transnacional de 
experiências e conhecimentos sobre novos 
modelos comerciais, as atividades de 
aprendizagem entre pares e a ligação em 
rede de operadores culturais e responsáveis 
políticos ligados ao desenvolvimento dos 
setores culturais e criativos;

(a) O intercâmbio transnacional de 
experiências e conhecimentos sobre novos 
modelos comerciais, as atividades de 
aprendizagem entre pares e a ligação em 
rede de operadores culturais – em 
particular dos de menor dimensão – e 
responsáveis políticos ligados ao 
desenvolvimento dos setores culturais e 
criativos;

Or. en

Alteração 401
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A criação de centros de 
aconselhamento «Europa Criativa» pelos 
países que participam no 
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programa-quadro, de acordo com as suas 
necessidades internas, assegurando 
simultaneamente o respeito das 
capacidades técnicas existentes e das 
características específicas dos programas 
MEDIA e Cultura.

Or. de

Alteração 402
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A elaboração de dados de mercado, 
estudos, ferramentas de previsão em 
matéria de competências e de emprego, 
avaliações, análise das políticas e apoio a
inquéritos estatísticos;

(b) A recolha de dados de mercado, 
elaboração de estudos, análise do 
mercado de trabalho e das competências 
necessárias, análise das políticas culturais 
nacionais e europeias e de inquéritos 
estatísticos com base em instrumentos e 
critérios específicos de cada setor;

Or. en

Alteração 403
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A elaboração de dados de mercado, 
estudos, ferramentas de previsão em 
matéria de competências e de emprego, 
avaliações, análise das políticas e apoio a
inquéritos estatísticos;

(b) A recolha de dados de mercado, 
elaboração de estudos, análise do 
mercado de trabalho e das competências 
necessárias, análise das políticas culturais 
nacionais e europeias e de inquéritos 
estatísticos com base em instrumentos e 
critérios específicos de cada setor;

Or. en
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Alteração 404
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A elaboração de dados de mercado, 
estudos, ferramentas de previsão em 
matéria de competências e de emprego, 
avaliações, análise das políticas e apoio a 
inquéritos estatísticos;

(b) A recolha de dados de mercado, 
elaboração de estudos, análise do 
mercado de trabalho e das competências e 
empregos necessários, avaliações, análise 
das políticas e apoio a inquéritos 
estatísticos com base em instrumentos e 
critérios específicos de cada setor. Com 
esta finalidade, as orientações gerais das 
Estratégias de Especialização Inteligente 
(S3) podem ser um meio adequado de 
desenvolver esta base de conhecimento 
que envolve a colaboração de operadores 
culturais, indústria, universidades e 
outras instituições de investigação, em 
particular a nível local e regional;

Or. en

Alteração 405
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A elaboração de dados de mercado, 
estudos, ferramentas de previsão em 
matéria de competências e de emprego, 
avaliações, análise das políticas e apoio a 
inquéritos estatísticos;

(b) A elaboração de dados de mercado, 
estudos, ferramentas de previsão em 
matéria de competências e de emprego, 
avaliações, análise das políticas e apoio a 
inquéritos estatísticos, também no que 
respeita o setor sem fins lucrativos e a 
análise das condições das atividades 
culturais;

Or. de
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Alteração 406
Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea b-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) A criação de uma base de dados de 
festivais e artistas para uma maior 
comunicação entre os profissionais da 
cultura de toda a Europa e para promover 
o intercâmbio de boas práticas;

Or. es

Alteração 407
Silvia Costa

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Um estudo de viabilidade, a ser 
realizado até 30 de junho de 2014, que 
explore a possibilidade de recolha e 
análise de dados no domínio dos setores 
culturais e criativos, que não o setor 
audiovisual, cujos resultados serão 
apresentados ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho;

Or. en

Alteração 408
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) A testagem de abordagens comerciais 
novas e intersetoriais para financiar, 
distribuir e rentabilizar as obras;

(d) A testagem de abordagens comerciais 
novas e intersetoriais relativamente ao 
financiamento e à distribuição, bem como 
à procura, das obras, também no que 
respeita o setor sem fins lucrativos;

Or. de

Alteração 409
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A testagem de abordagens comerciais 
novas e intersetoriais para financiar,
distribuir e rentabilizar as obras;

(d) A testagem de abordagens comerciais 
novas e intersetoriais para financiar a 
criação, distribuição e comunicação de 
obras culturais e criativas;

Or. en

Alteração 410
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A testagem de abordagens comerciais 
novas e intersetoriais para financiar, 
distribuir e rentabilizar as obras;

(d) A identificação, o apoio ao 
desenvolvimento e a disseminação de 
informação acerca de abordagens 
comerciais novas e intersetoriais para 
financiar, distribuir e rentabilizar as obras;

Or. en
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Alteração 411
Georgios Papanikolaou

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A execução de projetos-piloto 
europeus, se possível, para apresentar, 
promover e apoiar iniciativas inovadoras;

Or. el

Alteração 412
Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Conferências, seminários e debates, 
incluindo no domínio das competências 
culturais e ligadas aos meios de 
comunicação social;

(e) Conferências, seminários, formação e 
debates sobre as competências culturais, 
ligadas aos meios de comunicação social 
e digitais, bem como sobre a cultura 
cinematográfica, em cooperação com, 
entre outros, universidades, organismos 
de radiodifusão e outros organismos de 
comunicação social;

Or. de

Alteração 413
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Conferências, seminários e debates, 
incluindo no domínio das competências 
culturais e ligadas aos meios de 

(e) Conferências, formação, seminários e 
debates sobre literacia cultural, mediática 
e digital, assim como ensino 
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comunicação social; cinematográfico, em cooperação com, 
entre outros, organizações mediáticas, tais 
como organismos de radiodifusão, 
universidades e outras instituições 
culturais;

Or. en

Alteração 414
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Conferências, seminários e debates, 
incluindo no domínio das competências 
culturais e ligadas aos meios de 
comunicação social;

(e) Organização de conferências, 
seminários e debates sobre literacia 
cultural, mediática e digital;

Or. en

Alteração 415
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea f) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(f) Apoio aos membros nacionais da rede 
de centros de informação Europa 
Criativa, na realização das seguintes 
tarefas:

Suprimido

Or. fr

Alteração 416
Helga Trüpel
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea f) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(f) Apoio aos membros nacionais da rede 
de centros de informação Europa 
Criativa, na realização das seguintes 
tarefas:

Suprimido

Or. en

Alteração 417
Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea f) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(f) Apoio aos membros nacionais da rede 
de centros de informação Europa Criativa, 
na realização das seguintes tarefas:

(f) Sem prejuízo da decisão dos 
Estados-Membros sobre o modo de 
articular a estruturação ou unificação das 
redes de centros de informação existentes 
(por exemplo, a atual rede de centros de 
informação MEDIA DESK), a criação de 
uma rede de centros de informação Europa 
Criativa, na realização das seguintes 
tarefas:

Or. es

Alteração 418
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea f) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(f) Apoio aos membros nacionais da rede 
de centros de informação Europa Criativa, 
na realização das seguintes tarefas:

(f) Apoio aos membros nacionais da rede 
de centros de informação Europa Criativa, 
na realização das suas tarefas de acordo 
com as respetivas circunstâncias 
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nacionais:

Or. en

Justificação

É importante respeitar o princípio da subsidiariedade. O programa deve permitir aos 
Estados-Membros organizarem os Centros de Informação de acordo com as respetivas 
circunstâncias nacionais sem imposição de um modelo único.

Alteração 419
Marek Henryk Migalski

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea f) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

f) Apoio aos membros nacionais da rede de 
centros de informação Europa Criativa, na 
realização das seguintes tarefas:

f) Apoio aos membros nacionais da rede de 
centros de informação Europa Criativa, 
que devem integrar a estrutura de 
Gabinetes de Informação do Parlamento 
Europeu a fim de reduzir os custos 
administrativos do programa, na 
realização das seguintes tarefas:

Or. pl

Alteração 420
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea f) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Promover o programa Europa Criativa 
a nível nacional;

Suprimido

Or. fr
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Alteração 421
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea f) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Promover o programa Europa Criativa 
a nível nacional;

Suprimido

Or. en

Alteração 422
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea f) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Promover o programa Europa Criativa a 
nível nacional;

– Promover o programa Europa Criativa a 
nível nacional e informar acerca do 
mesmo;

Or. en

Alteração 423
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea f) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Ajudar os setores culturais e criativos 
nas questões relativas ao programa 
Europa Criativa e fornecer informação 
sobre os diferentes tipos de ajuda 
concedida no âmbito das políticas da 
União;

Suprimido

Or. fr
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Alteração 424
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea f) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Ajudar os setores culturais e criativos 
nas questões relativas ao programa 
Europa Criativa e fornecer informação 
sobre os diferentes tipos de ajuda 
concedida no âmbito das políticas da 
União;

Suprimido

Or. en

Alteração 425
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea f) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Ajudar os setores culturais e criativos nas 
questões relativas ao programa Europa 
Criativa e fornecer informação sobre os 
diferentes tipos de ajuda concedida no 
âmbito das políticas da União;

– Ajudar os setores culturais e criativos nas 
questões relativas ao programa Europa 
Criativa e fornecer informação básica 
sobre os diferentes tipos de ajuda 
concedida no âmbito das políticas da 
União;

Or. en

Alteração 426
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea f) – travessão 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

– Fornecer formação e assistência às 
PME e organizações culturais e criativas, 
permitindo-lhes melhorar as suas 
competências comerciais e empresariais e 
aceder a financiamento;

Or. en

Alteração 427
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea f) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– Incentivar a cooperação transfronteiras 
entre profissionais, bem como a criação 
de plataformas institucionais e de redes 
nos setores culturais e criativos;

Suprimido

Or. fr

Alteração 428
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea f) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– Incentivar a cooperação transfronteiras 
entre profissionais, bem como a criação 
de plataformas institucionais e de redes 
nos setores culturais e criativos;

Suprimido

Or. en
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Alteração 429
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea f) – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– Apoiar a Comissão, prestando-lhe 
assistência relacionada com os setores 
culturais e criativos nos 
Estados-Membros, nomeadamente 
facultando-lhe dados sobre esses setores;

Suprimido

Or. fr

Alteração 430
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea f) – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– Apoiar a Comissão, prestando-lhe 
assistência relacionada com os setores 
culturais e criativos nos 
Estados-Membros, nomeadamente 
facultando-lhe dados sobre esses setores;

Suprimido

Or. en

Alteração 431
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea f) – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– Apoiar a Comissão, prestando-lhe 
assistência relacionada com os setores 
culturais e criativos nos Estados-Membros, 
nomeadamente facultando-lhe dados sobre 

– Apoiar a Comissão, prestando-lhe 
assistência relacionada com os setores 
culturais e criativos nos Estados-Membros, 
nomeadamente facultando-lhe dados 



AM\916408PT.doc 115/224 PE498.014v01-00

PT

esses setores; disponíveis sobre esses setores;

Or. en

Alteração 432
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea f) – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– Apoiar a Comissão, prestando-lhe 
assistência relacionada com os setores 
culturais e criativos nos Estados-Membros, 
nomeadamente facultando-lhe dados sobre 
esses setores;

– Apoiar a Comissão, prestando-lhe 
assistência relacionada com os setores 
culturais e criativos nos Estados-Membros, 
nomeadamente facultando-lhe dados sobre 
esses setores e fomentando a eficiência 
através da cooperação;

Or. en

Alteração 433
Mikael Gustafsson
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea f) – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– Apoiar a Comissão, prestando-lhe 
assistência relacionada com os setores 
culturais e criativos nos Estados-Membros, 
nomeadamente facultando-lhe dados sobre 
esses setores;

– Apoiar a Comissão, prestando-lhe 
assistência relacionada com os setores 
culturais e criativos nos Estados-Membros, 
nomeadamente facultando-lhe dados sobre 
esses setores. Sempre que possível, estes 
dados devem estar discriminados por 
sexo;

Or. en

Alteração 434
Jean-Marie Cavada
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea f) – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– Apoiar a Comissão, assegurando uma 
comunicação e divulgação adequadas dos 
resultados e do impacto do programa.

Suprimido

Or. fr

Alteração 435
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea f) – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– Apoiar a Comissão, assegurando uma 
comunicação e divulgação adequadas dos 
resultados e do impacto do programa.

Suprimido

Or. en

Alteração 436
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea f) – travessão 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Disseminar informação acerca do novo 
mecanismo financeiro;

Or. en

Alteração 437
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea f) – travessão 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Apoiar o desenvolvimento de pontos de 
contacto Europa Criativa a nível local;

Or. fr

Alteração 438
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Criação e experimentação transetorial

Para promover a criação e a 
experimentação entre diferentes setores 
culturais e criativos, a Comissão Europeia 
deve implementar medidas de apoio, 
através de projetos-piloto, no sentido de 
aumentar a colaboração entre setores com 
pouca ou sem experiência de colaboração.

Or. fr

Alteração 439
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo) – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Rede de centros de informação Europa 

Criativa

Or. fr
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Alteração 440
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 8-A – título (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Centros de Informação Europa Criativa

Or. en

Justificação

Deve ser um artigo independente entre o artigo 8.º e o artigo 9.º.

Alteração 441
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo) – n.º 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

1. Os países que participam no 
programa-quadro devem criar, em 
conformidade com as regras e as 
disposições aplicáveis, centros de 
informação Europa Criativa, compostos 
por MEDIA Desks e pontos de Cultura 
Europa, para garantir a experiência 
existente e consideração das 
características específicas de cada setor.

Or. fr

Alteração 442
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 8-A – n.º 1 (novo)



AM\916408PT.doc 119/224 PE498.014v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve organizar a criação 
dos Centros de Informação Europa 
Criativa, considerando-a uma medida 
experimental destinada a desenvolver 
uma melhor ligação entre os dois 
programas e incluindo a vertente 
intersetorial. Não obstante, a atual 
estrutura de Pontos de Contacto Culturais 
e de Centros de Informação MEDIA deve 
ser mantida em funções, havendo 
simultaneamente um reforço da 
cooperação entre ambos no sentido de 
construir uma rede eficiente.

Or. en

Justificação

Deve ser um artigo independente entre o artigo 8.º e o artigo 9.º.

Alteração 443
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo) – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão, em colaboração com 
cada país participante no programa-
quadro, deve criar uma rede de centros de 
informação Europa Criativa, composta 
pela totalidade dos MEDIA Desks e dos 
pontos Cultura Europa nos países 
participantes.

Or. fr

Alteração 444
Helga Trüpel
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Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo) – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Centros de Informação Europa 
Criativa devem apoiar os membros 
nacionais dos Pontos de Contacto 
Culturais e dos Centros de Informação 
MEDIA no intuito de desempenharem as 
seguintes funções:

Or. en

Justificação

Deve ser um artigo independente entre o artigo 8.º e o artigo 9.º.

Alteração 445
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo) – n.º 1-A – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Promover o programa Europa Criativa 
a nível nacional;

Or. en

Justificação

Deve ser um artigo independente entre o artigo 8.º e o artigo 9.º.

Alteração 446
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo) – n.º 1-A – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Apoiar os setores culturais e criativos 
(Pontos de Contacto Culturais) e o setor 
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audiovisual (Centros de Informação 
MEDIA) no que toca ao Programa 
Europa Criativa e fornecer informações 
sobre os diversos tipos de ajuda disponível 
ao abrigo da política da União;

Or. en

Justificação

Deve ser um artigo independente entre o artigo 8.º e o artigo 9.º.

Alteração 447
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo) – n.º 1-A – travessão 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Incentivar a cooperação 
transfronteiriça entre profissionais, bem 
como a criação de plataformas 
institucionais e de redes nos setores 
culturais e criativos;

Or. en

Justificação

Deve ser um artigo independente entre o artigo 8.º e o artigo 9.º.

Alteração 448
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo) – n.º 1-A – travessão 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Apoiar a Comissão, prestando-lhe 
assistência relacionada com os setores 
culturais e criativos nos 
Estados-Membros, nomeadamente 
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facultando-lhe dados sobre esses setores;

Or. en

Justificação

Deve ser um artigo independente entre o artigo 8.º e o artigo 9.º.

Alteração 449
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo) – n.º 1-A – travessão 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Apoiar a Comissão, assegurando a 
adequada comunicação e divulgação dos 
resultados e do impacto do programa;

Or. en

Justificação

Deve ser um artigo independente entre o artigo 8.º e o artigo 9.º.

Alteração 450
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo) – n.º 1-A – travessão 1-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Desenvolver uma cooperação mais 
estreita entre os membros de modo a 
construir uma rede europeia de prestação 
de serviços aos setores culturais e 
criativos eficaz, incluindo no domínio 
audiovisual.

Or. en
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Justificação

Deve ser um artigo independente entre o artigo 8.º e o artigo 9.º.

Alteração 451
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo) – n.º 1-B (novo) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os centros de informação Europa 
Criativa, organizada em torno dos 
MEDIA Desks e dos pontos Cultura 
Europa, realizam as seguintes tarefas:

Or. fr

Alteração 452
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo) – n.º 1-B – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Promover os programas a nível 
nacional e nos países participantes, bem 
como assegurar a publicidade e promoção 
dos mesmos;

Or. fr

Alteração 453
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo) – n.º 1-B – travessão 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

- Prestar assistência aos setores culturais 
e criativos no que diz respeito aos 
programas e fornecer informações sobre 
as outras possibilidades de ajudas 
disponibilizadas no quadro das políticas 
da União;

Or. fr

Alteração 454
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo) – n.º 1-B – travessão 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Incentivar a cooperação transfronteiras 
entre profissionais dos setores culturais e 
criativos, bem como a criação de 
plataformas institucionais e redes nos 
setores culturais e criativos;

Or. fr

Alteração 455
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo) – n.º 1-B – travessão 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Apoiar a Comissão, prestando-lhe 
assistência relacionada com os setores 
culturais e criativos, em especial, o 
audiovisual, assim como nos países que 
participam nos programas, por exemplo, 
comunicando-lhe os dados disponíveis 
nesses setores e disponibilizando-os às 
partes interessadas;



AM\916408PT.doc 125/224 PE498.014v01-00

PT

Or. fr

Alteração 456
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo) – n.º 1-B – travessão 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Apoiar a Comissão, assegurando uma 
comunicação e divulgação adequadas dos 
resultados e do impacto dos programas.

Or. fr

Alteração 457
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo) – n.º 1-B – travessão 1-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Incentivar a máxima participação 
possível dos operadores dos setores 
culturais e criativos nos programas, 
mediante uma divulgação eficaz das 
informações, e organizar iniciativas 
adequadas de ligação em rede entre si;

Or. fr

Alteração 458
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo) – n.º 1-B – travessão 1-F (novo)
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Texto da Comissão Alteração

– Ajudar os operadores culturais e 
criativos a apresentarem os seus projetos 
na sequência de convites à apresentação 
de propostas.

Or. fr

Alteração 459
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Capítulo III – Artigo 9 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo -9.º
Âmbito de aplicação do programa Cultura
O programa Cultura pretende valorizar o 
espaço cultural partilhado pelos europeus 
e assente num património cultural comum 
através do desenvolvimento da 
cooperação cultural entre os vários 
operadores culturais e criativos europeus, 
com vista a reforçar o sentimento de 
pertença a uma cidadania europeia. O 
programa Cultura está aberto à 
participação dos operadores culturais e 
criativos, em especial das PME, bem 
como aos operadores culturais e criativos 
que exerçam atividades culturais e 
criativas sem fins lucrativos.

Or. fr

Alteração 460
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo -9-A (novo) (a seguir ao Capítulo III «Vertente Cultura»)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo -9.º-A
Objetivos específicos do programa 

Cultura
1. Os objetivos específicos do programa 
são:
(a) Promover a mobilidade transnacional 
dos operadores culturais e criativos;
(b) Incentivar a circulação transnacional 
das obras, dos projetos e dos produtos 
culturais e criativos e, em especial, 
artísticos;
(c) Potenciar o diálogo intercultural.

Or. fr

Alteração 461
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Apoiar ações que permitam aos
operadores adquirir as competências e os 
conhecimentos necessários para a
adaptação às tecnologias digitais, 
incluindo a testagem de novas abordagens 
para o alargamento a novos públicos e a 
adoção de novos modelos comerciais;

(a) Apoiar ações sem fins lucrativos que 
contribuam para o reforço dos setores 
culturais e criativos, incluindo o apoio à
adaptação às tecnologias digitais, a 
testagem de abordagens inovadoras para 
novos projetos culturais e o alargamento a 
novos públicos, assim como a promoção 
da educação cultural;

Or. de

Alteração 462
Silvia Costa, Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Apoiar ações que permitam aos 
operadores adquirir as competências e os 
conhecimentos necessários para a 
adaptação às tecnologias digitais, 
incluindo a testagem de novas abordagens 
para o alargamento a novos públicos e a 
adoção de novos modelos comerciais;

(a) Apoiar ações que permitam aos 
operadores culturais e criativos adquirir as
competências, as aptidões e os 
conhecimentos necessários para
contribuírem para o reforço dos setores 
culturais e criativos, incluindo para 
encorajarem a adaptação às tecnologias 
digitais, a testagem de novas abordagens 
para o alargamento a novos públicos, por 
exemplo, promovendo a participação 
ativa, e desenvolvendo e testando novos 
modelos comerciais, incluindo parcerias 
entre PME, instituições culturais e 
organizações sem fins lucrativos;

Or. en

Alteração 463
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Apoiar ações que permitam aos 
operadores adquirir as competências e os 
conhecimentos necessários para a 
adaptação às tecnologias digitais, 
incluindo a testagem de novas abordagens 
para o alargamento a novos públicos e a 
adoção de novos modelos comerciais;

(a) Apoiar ações que permitam aos 
operadores culturais e criativos adquirir as 
competências e os conhecimentos 
necessários para a adaptação às tecnologias 
digitais, com vista a reforçar todo o setor e 
promover o diálogo intercultural e a 
coesão social. Tal inclui a testagem de 
novas abordagens para o alargamento a 
novos públicos e a testagem de modelos 
comerciais culturais e criativos justos e 
empresariais;

Or. en

Alteração 464
Marietje Schaake
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Apoiar ações que permitam aos 
operadores adquirir as competências e os 
conhecimentos necessários para a 
adaptação às tecnologias digitais, incluindo 
a testagem de novas abordagens para o 
alargamento a novos públicos e a adoção 
de novos modelos comerciais;

(a) Apoiar ações que permitam aos 
operadores adquirir as competências e os 
conhecimentos necessários para a 
adaptação às tecnologias digitais, incluindo 
a testagem de novas abordagens para o 
alargamento a novos públicos e o 
desenvolvimento de novos modelos 
comerciais;

Or. en

Alteração 465
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Apoiar ações que permitam aos 
operadores adquirir as competências e os 
conhecimentos necessários para a 
adaptação às tecnologias digitais, incluindo 
a testagem de novas abordagens para o 
alargamento a novos públicos e a adoção 
de novos modelos comerciais;

(a) Apoiar ações que permitam aos 
operadores adquirir as competências e os 
conhecimentos necessários para a 
adaptação às tecnologias digitais, incluindo 
a testagem de novas abordagens para o 
alargamento a novos públicos e a adoção 
de novos modelos empresariais;

Or. en

Alteração 466
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Apoiar ações que permitam aos (a) Apoiar ações que permitam aos 
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operadores adquirir as competências e os 
conhecimentos necessários para a 
adaptação às tecnologias digitais, 
incluindo a testagem de novas abordagens 
para o alargamento a novos públicos e a 
adoção de novos modelos comerciais;

operadores adquirir as competências e os 
conhecimentos necessários, 
nomeadamente, para a adaptação às 
tecnologias digitais, bem como a testagem 
de novas abordagens para o alargamento a 
novos públicos e a adoção de novos 
modelos comerciais;

Or. en

Alteração 467
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Apoiar ações que permitam aos 
operadores adquirir as competências e os 
conhecimentos necessários para a 
adaptação às tecnologias digitais, incluindo 
a testagem de novas abordagens para o 
alargamento a novos públicos e a adoção 
de novos modelos comerciais;

(a) Apoiar ações que permitam aos 
operadores adquirir as competências e os 
conhecimentos necessários para a 
adaptação às tecnologias digitais, incluindo 
a testagem de novas abordagens para o 
alargamento a novos públicos e a adoção 
de novos modelos económicos e de gestão;

Or. fr

Alteração 468
Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Apoiar ações que permitam aos 
operadores adquirir as competências e os 
conhecimentos necessários para a 
adaptação às tecnologias digitais, incluindo 
a testagem de novas abordagens para o 
alargamento a novos públicos e a adoção 
de novos modelos comerciais;

(a) Apoiar ações que permitam aos 
operadores adquirir as aptidões, as 
competências e os conhecimentos 
necessários para a adaptação às tecnologias 
digitais, incluindo a testagem de novas 
abordagens para o alargamento a novos 
públicos e a adoção de novos modelos 
comerciais;



AM\916408PT.doc 131/224 PE498.014v01-00

PT

Or. en

Alteração 469
Zoltán Bagó

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Apoiar ações que permitam aos 
operadores uma melhor utilização das 
ferramentas dos setores criativos e 
culturais com vista a preservar e 
promover a diversidade cultural e 
linguística da União;

Or. en

Alteração 470
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Apoiar a cooperação entre o setor 
cultural e outros setores económicos, tais 
como o turismo, de modo a conseguir o 
alargamento a novos públicos a longo 
prazo, bem como a criação de novos 
modelos comerciais (para, entre outros, a 
indústria do turismo cultural);

Or. en

Alteração 471
Iosif Matula

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(a-A) Explorar o valor social e económico 
da cultura;

Or. ro

Alteração 472
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoiar ações que permitam aos 
operadores internacionalizar as suas 
carreiras dentro e fora da Europa;

(b) Apoiar ações que permitam aos 
operadores culturais e criativos cooperar 
internacionalmente, com base em 
estratégias de longo prazo;

Or. en

Alteração 473
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoiar ações que permitam aos 
operadores internacionalizar as suas 
carreiras dentro e fora da Europa;

(b) Apoiar ações sem fins lucrativos que 
permitam aos operadores o 
reconhecimento internacional;

Or. de

Alteração 474
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Apoiar ações que permitam aos 
operadores internacionalizar as suas 
carreiras dentro e fora da Europa;

(b) Apoiar ações que permitam aos 
operadores internacionalizar as suas 
atividades dentro e fora da Europa;

Or. fr

Alteração 475
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoiar ações que permitam aos 
operadores internacionalizar as suas 
carreiras dentro e fora da Europa;

(b) Apoiar ações que permitam aos 
operadores culturais e criativos
internacionalizar as suas carreiras dentro e 
fora da Europa;

Or. fr

Alteração 476
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoiar ações que permitam aos 
operadores internacionalizar as suas 
carreiras dentro e fora da Europa;

(b) Apoiar ações que permitam aos 
operadores, em particular os artistas e os 
profissionais da cultura, internacionalizar 
as suas carreiras dentro e fora da Europa;

Or. en

Alteração 477
Helga Trüpel
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Apoiar o reforço dos operadores 
europeus e das redes culturais 
internacionais, com vista a facilitar o 
acesso às oportunidades profissionais.

(c) Apoiar os operadores culturais e 
criativos, em particular as organizações e
as redes europeias, para que possam 
desenvolver a sua área de atividade e 
experimentação, assegurando ao mesmo 
tempo o seu contributo para o debate 
acerca do desenvolvimento político a nível 
europeu.

Or. en

Alteração 478
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Apoiar o reforço dos operadores 
europeus e das redes culturais 
internacionais, com vista a facilitar o 
acesso às oportunidades profissionais.

(c) Apoiar o reforço dos operadores 
europeus no setor sem fins lucrativos e das 
redes culturais internacionais, com vista a 
facilitar o acesso às oportunidades 
profissionais.

Or. de

Alteração 479
Iosif Matula

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Facilitar o acesso das PME neste 
setor ao mercado de capitais.
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Or. ro

Alteração 480
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Apoiar a digitalização e o acesso em 
linha aos conteúdos culturais europeus;

Or. en

Alteração 481
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Promoção de uma cultura comum e 
diversificada, da mediação cultural e da 
educação cultural geral como um fator de 
expressão da diversidade cultural e como 
um instrumento fundamental para a 
integração europeia e a criação de uma 
identidade, combate ao preconceito e 
criação de uma esfera pública na Europa.

Or. de

Alteração 482
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. As prioridades relativas à promoção da
circulação transnacional são:

2. As prioridades relativas à mobilidade e 
circulação transnacional são:

Or. en

Alteração 483
Marek Henryk Migalski

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Apoiar tournées, eventos e exposições 
de caráter internacional;

a) Apoiar eventos e exposições de caráter 
internacional;

Or. pl

Alteração 484
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Apoiar tournées, eventos e exposições 
de caráter internacional;

(a) Apoiar tournées, eventos e a 
mobilidade de exposições e coleções de 
museu de caráter internacional;

Or. en

Alteração 485
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Apoiar tournées, eventos e exposições 
de caráter internacional;

(a) Apoiar tournées, eventos, festivais e 
exposições de caráter internacional;

Or. de

Alteração 486
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Apoiar tournées, eventos e exposições 
de caráter internacional;

(a) Apoiar criações, tournées, eventos e 
exposições de caráter internacional;

Or. en

Alteração 487
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoiar a divulgação da literatura
europeia;

(b) Apoiar a divulgação de obras literárias 
europeias, ou obras relacionadas com 
artes, artesanato e cultura;

Or. en

Alteração 488
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Apoiar a divulgação da literatura
europeia;

(b) Apoiar a divulgação da cultura
europeia;

Or. de

Alteração 489
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoiar a divulgação da literatura 
europeia;

(b) Apoiar a divulgação de obras e 
produtos culturais e criativos europeus, 
tais como a literatura, com vista a 
assegurar a sua acessibilidade da forma 
mais alargada possível;

Or. en

Justificação

Esta redação mais abrangente é consistente com a utilizada no atual programa Cultura. O 
sistema de apoio da UE não deve restringir-se à literatura, deve sim encorajar a circulação 
de outras obras e produtos culturais e artísticos no respetivo domínio de aplicação.

Alteração 490
Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoiar a divulgação da literatura 
europeia;

(b) Apoiar a divulgação das obras 
culturais e criativas europeias e de 
produtos como a literatura, tendo em conta 
o acesso mais amplo possível;

Or. de
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Alteração 491
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Apoiar o alargamento a novos públicos, 
enquanto forma de estimular o interesse 
pelas obras audiovisuais.

(c) Apoiar o alargamento a novos públicos, 
enquanto forma de estimular o interesse 
pelas obras audiovisuais europeias, 
facilitando o conhecimento e melhorando 
o acesso às mesmas, bem como ao
património cultural material e imaterial;

Or. en

Alteração 492
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Apoiar o alargamento a novos públicos, 
enquanto forma de estimular o interesse 
pelas obras audiovisuais.

(c) Apoiar o alargamento a novos públicos, 
enquanto forma de estimular o interesse 
pelas obras audiovisuais europeias, 
melhorando o acesso às mesmas, bem 
como ao património cultural, também 
através da promoção da leitura;

Or. en

Alteração 493
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-A) Apoiar as plataformas digitais com 
vista a expandir o conhecimento do 
património cultural, reforçar os 
intercâmbios culturais e melhorar a 
circulação de obras culturais e criativas.

Or. en

Alteração 494
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A vertente Cultura apoia as seguintes 
medidas:

O programa Cultura apoia:

Or. fr

Alteração 495
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Medidas de cooperação que reúnam 
operadores de diferentes países, para 
realizar atividades setoriais ou 
intersetoriais;

(a) Projetos de cooperação anuais e 
plurianuais que reúnam operadores 
culturais e criativos de diferentes países, 
com vista a:
– desenvolver atividades para estimular o 
diálogo intercultural e a compreensão 
mútua;
– melhorar o acesso à cultura e às artes 
para o máximo possível de cidadãos, 
sendo isto uma forma de combater a 
exclusão social.
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Esta medida de apoio deve ser 
direcionada para projetos sem fins 
lucrativos;

Or. en

Alteração 496
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Medidas de cooperação que reúnam 
operadores de diferentes países, para 
realizar atividades setoriais ou
intersetoriais;

(a) Medidas de cooperação que reúnam 
operadores de diferentes países, para 
realizar atividades culturais ou 
interculturais;

Or. de

Alteração 497
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Medidas de cooperação que reúnam 
operadores de diferentes países, para 
realizar atividades setoriais ou 
intersetoriais;

(a) projetos anuais e plurianuais de 
cooperação que reúnam operadores 
culturais e criativos de diferentes países, 
para realizar atividades setoriais ou 
intersetoriais culturais e criativas;

Or. fr

Alteração 498
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Medidas de cooperação que reúnam 
operadores de diferentes países, para 
realizar atividades setoriais ou 
intersetoriais;

(a) Projetos de cooperação que reúnam 
operadores de diferentes países, para 
realizar atividades setoriais ou 
intersetoriais;

Or. fr

Alteração 499
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Medidas de cooperação que reúnam 
operadores de diferentes países, para 
realizar atividades setoriais ou 
intersetoriais;

(a) Medidas de cooperação transnacionais 
que reúnam operadores de diferentes 
países, para realizar atividades setoriais ou
intersetoriais, em particular as de natureza 
inovadora, experimental e de pequena 
escala;

Or. en

Alteração 500
Zoltán Bagó

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Projetos de cooperação 
transnacional destinados a captar o 
potencial da diversidade linguística da 
Europa enquanto bem cultural;

Or. en
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Alteração 501
Doris Pack

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Retenção do título de Embaixadores 
Culturais Europeus no período 2014 a 
2020 para as organizações que, até à data, 
tenham sido nomeadas Embaixadoras 
Culturais Europeias ao abrigo do 
programa Cultura 2007 e que, por 
conseguinte, através da sua influência no 
domínio cultural a nível europeu, têm 
clara apetência para serem 
«representantes» europeias da cultura 
europeia.

Or. en

Alteração 502
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Atividades realizadas por organismos 
europeus que envolvam redes de 
operadores de diferentes países;

(b) Atividades realizadas por redes 
europeias de operadores culturais e 
criativos de diferentes países e eventos 
culturais de caráter europeu;

Or. fr

Alteração 503
Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Atividades realizadas por organismos 
europeus que envolvam redes de 
operadores de diferentes países;

(b) Atividades realizadas por organismos 
europeus, incluindo os Embaixadores 
Culturais Europeus, que envolvam redes 
de operadores de diferentes países,

Or. en

Justificação

O papel dos Embaixadores Culturais Europeus é alvo de elevada consideração e traz valor 
acrescentado (oferecendo benefícios a quem pode fazer uso do título e também valorização 
do papel da UE) especialmente se a entidade operar verdadeiramente a nível europeu.

Alteração 504
Iosif Matula

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Apoiar as PME do setor cultural 
nas zonas menos favorecidas;

Or. ro

Alteração 505
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Atividades realizadas por organizações 
que incluam uma plataforma 
promocional europeia para desenvolver 
talentos emergentes e estimular a 
circulação de artistas e obras, com um 
efeito sistémico e de larga escala;

(c) Projetos específicos para a promoção e 
a circulação de artistas, obras e 
profissionais dos setores culturais e 
criativos fora das suas fronteiras, em 
especial dos talentos emergentes; 



AM\916408PT.doc 145/224 PE498.014v01-00

PT

Or. fr

Alteração 506
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Atividades realizadas por organizações 
que incluam uma plataforma 
promocional europeia para desenvolver 
talentos emergentes e estimular a 
circulação de artistas e obras, com um 
efeito sistémico e de larga escala;

(c) Projetos estruturantes específicos para 
o intercâmbio, a promoção e a circulação 
de artistas, obras e profissionais fora das 
suas fronteiras, designadamente de 
talentos emergentes;

Or. fr

Alteração 507
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Atividades realizadas por organizações 
que incluam uma plataforma promocional 
europeia para desenvolver talentos 
emergentes e estimular a circulação de 
artistas e obras, com um efeito sistémico e 
de larga escala;

(c) Atividades realizadas por organizações 
que incluam plataformas para a promoção 
de talentos emergentes e o reforço da 
mobilidade de artistas e respetivas obras 
dentro e fora da Europa, com o potencial 
de influenciar largamente todo o setor e 
de produzir efeitos duradouros:

Or. en

Alteração 508
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Atividades realizadas por organizações 
que incluam uma plataforma promocional 
europeia para desenvolver talentos 
emergentes e estimular a circulação de 
artistas e obras, com um efeito sistémico e 
de larga escala;

(c) Atividades realizadas por organizações 
sem fins lucrativos que incluam uma 
plataforma promocional europeia para 
desenvolver talentos e estimular a 
circulação de artistas e obras;

Or. de

Alteração 509
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea c) – travessão 1 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

– facilitar os regimes de mobilidade para 
artistas que trabalham em diferentes 
países, bem como informar e dar 
assistência aos artistas e trabalhadores 
culturais sobre questões práticas, como 
vistos e regimes de segurança social;

Or. en

Alteração 510
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea c) – travessão 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

– facilitar o acesso à formação de pares e 
ao desenvolvimento de competências em 
ateliês e reuniões informais;

Or. en
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Alteração 511
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Apoio à tradução literária; (d) Apoio à tradução literária (tais como 
ficção, romances, contos, novelas, peças 
de teatro, poesia, banda desenhada) de 
uma língua europeia para outra língua 
europeia;

Or. fr

Alteração 512
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Apoio à tradução literária; (d) Projetos para apoiar a tradução 
literária, a legendagem de obras 
audiovisuais e a legendagem de obras de 
espetáculos ao vivo;

Or. fr

Alteração 513
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Apoio à tradução literária; (d) Apoio à tradução literária e a obras 
relacionadas com artes, artesanato e 
cultura;

Or. en
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Alteração 514
Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Apoio à tradução literária; (d) Apoio à tradução literária, à promoção 
da literatura em diferentes línguas e ao 
encorajamento à leitura;

Or. en

Alteração 515
François Alfonsi

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Apoio à tradução literária; (d) Apoio à tradução literária em todas as 
línguas da União, independentemente de 
terem ou não estatuto oficial nos 
Estados-Membros;

Or. fr

Alteração 516
Marek Henryk Migalski

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Ações específicas que procurem dar 
mais visibilidade à riqueza e diversidade 
das culturas europeias e estimular o 
diálogo intercultural e a compreensão 
mútua, incluindo a atribuição de prémios 

e) Ações específicas que procurem dar 
mais visibilidade à riqueza e diversidade 
das culturas europeias, tais como a 
Europeana, e estimular o diálogo 
intercultural e a compreensão mútua, 
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culturais europeus, a marca do património 
europeu e as capitais europeias da cultura.

incluindo a atribuição de prémios culturais 
europeus, a marca do património europeu e 
as capitais europeias da cultura.

Or. pl

Alteração 517
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Ações específicas que procurem dar 
mais visibilidade à riqueza e diversidade 
das culturas europeias e estimular o 
diálogo intercultural e a compreensão 
mútua, incluindo a atribuição de prémios 
culturais europeus, a marca do património 
europeu e as capitais europeias da cultura.

(e) Ações específicas que procurem dar 
mais visibilidade à riqueza e diversidade 
das antigas civilizações europeias e 
culturas contemporâneas europeias e 
estimular o diálogo intercultural e a 
compreensão mútua, incluindo a atribuição 
de prémios culturais europeus, a marca do 
património europeu e as capitais europeias 
da cultura.

Or. en

Alteração 518
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Ações específicas que procurem dar 
mais visibilidade à riqueza e diversidade 
das culturas europeias e estimular o 
diálogo intercultural e a compreensão 
mútua, incluindo a atribuição de prémios 
culturais europeus, a marca do património 
europeu e as capitais europeias da cultura.

(e) Ações específicas que procurem dar 
mais visibilidade à riqueza e diversidade 
das culturas europeias e estimular o 
diálogo intercultural e a compreensão 
mútua, incluindo festivais, eventos bienais, 
a atribuição de prémios culturais europeus, 
a marca do património europeu e as 
capitais europeias da cultura.

Or. fr
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Alteração 519
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Ações específicas que procurem dar 
mais visibilidade à riqueza e diversidade 
das culturas europeias e estimular o 
diálogo intercultural e a compreensão 
mútua, incluindo a atribuição de prémios 
culturais europeus, a marca do património 
europeu e as capitais europeias da cultura.

(e) Ações específicas que procurem dar 
mais visibilidade à riqueza e diversidade 
das culturas europeias e estimular o 
diálogo intercultural e a compreensão 
mútua, incluindo a atribuição de prémios 
culturais europeus, a marca do património 
europeu, festivais, eventos bienais e as 
capitais europeias da cultura.

Or. fr

Alteração 520
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Ações específicas que procurem dar 
mais visibilidade à riqueza e diversidade 
das culturas europeias e estimular o 
diálogo intercultural e a compreensão 
mútua, incluindo a atribuição de prémios 
culturais europeus, a marca do património 
europeu e as capitais europeias da cultura.

(e) Ações específicas que procurem dar 
mais visibilidade à riqueza e diversidade 
das culturas europeias e estimular o 
diálogo intercultural e a compreensão 
mútua, incluindo a atribuição de prémios 
culturais europeus, a marca do património 
europeu e as capitais europeias da cultura, 
assim como a Europeana.

Or. en

Alteração 521
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) As ações para incentivar a educação 
artística e cultural, desde a mais tenra 
idade;

Or. fr

Alteração 522
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Apoio à recolha de informação e de 
dados sobre os setores culturais e criativos 
e à análise comparativa de políticas, 
critérios de avaliação, resultados 
mensuráveis, novas competências, criação 
de emprego, empregabilidade e impacto 
económico. A atribuição desta atividade e 
a verba necessária para a implementar 
devem ser definidas pela Comissão em 
conformidade com as conclusões do 
estudo de viabilidade previsto no 
artigo 8.º, alínea c-A).

Or. en

Alteração 523
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Estas medidas devem, em especial, 
apoiar os projetos sem fins lucrativos.
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Or. en

Alteração 524
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Capítulo IV – Artigo -11 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º
Âmbito de aplicação do programa 

MEDIA
O setor audiovisual é um vetor essencial 
para a transmissão e a expressão dos 
valores culturais europeus e para a 
criação de novos empregos altamente 
especializados na era digital. A 
criatividade deste setor é um fator positivo 
para a competitividade e para atrair o 
público. O programa MEDIA destina-se a 
reforçar economicamente o setor 
audiovisual, para que este possa 
desempenhar melhor o seu papel cultural 
e criativo, desenvolvendo uma indústria 
de conteúdos convincentes e 
diversificados e um património valioso e 
acessível, e proporcionar valor 
acrescentado ao apoio nacional.

Or. fr

Alteração 525
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Artigo 11 – título

Texto da Comissão Alteração

Prioridades da vertente MEDIA Objetivos específicos e prioridades do 
programa MEDIA
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Or. fr

Alteração 526
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1 O programa MEDIA prossegue os 
seguintes objetivos específicos:
(a) Preservar e valorizar a diversidade 
cultural e linguística e o património 
cinematográfico e audiovisual europeus, 
garantir o respetivo acesso ao público e 
promover o diálogo intercultural;
(b) Fomentar a circulação e o 
visionamento de obras audiovisuais 
europeias dentro e fora da União 
Europeia, designadamente através de uma 
maior cooperação entre operadores;
(c) Reforçar a competitividade do setor 
audiovisual europeu no quadro de um 
mercado europeu aberto e competitivo, 
favorável ao emprego, designadamente 
fomentando a aproximação entre os 
profissionais do setor;
(d) Aumentar a competitividade da 
indústria audiovisual europeia, permitir 
que a Europa desempenhe mais 
eficazmente o seu papel cultural e político 
no mundo, bem como ampliar a escolha 
dos consumidores e aumentar a 
diversidade cultural, através do apoio, 
nomeadamente, a projetos de cooperação 
internacional no setor audiovisual, a par 
da melhoria do acesso aos mercados dos 
países terceiros e da criação de confiança 
e relações de trabalho a longo prazo.

Or. fr
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Alteração 527
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No que se refere ao reforço das 
capacidades do setor audiovisual, as 
prioridades são:

1. Para concretizar estes objetivos e no 
que se refere ao reforço das capacidades do 
setor audiovisual europeu, o programa 
MEDIA apoia:

Or. fr

Alteração 528
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Facilitar a aquisição de competências e 
o desenvolvimento de redes, incentivando 
em especial a utilização de tecnologias 
digitais, para garantir uma adaptação à 
evolução dos mercados;

(a) A aquisição e o aperfeiçoamento de 
competências no domínio audiovisual,
bem como o desenvolvimento de redes e, 
em especial, a utilização de tecnologias 
digitais para garantir uma adaptação à 
evolução dos mercados

Or. fr

Alteração 529
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Promover a diversidade cultural e 
apoiar a investigação e a transmissão das 
competências ligadas aos meios de 
comunicação social;
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Or. de

Alteração 530
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Promover a diversidade cultural 
com especial atenção ao setor sem fins 
lucrativos e ao setor dos filmes artísticos;

Or. de

Alteração 531
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Reforçar a capacidade de criação dos 
operadores audiovisuais relativamente a 
obras audiovisuais com potencial de 
divulgação dentro e fora da Europa, e 
facilitar as coproduções europeias e 
internacionais, incluindo com empresas de 
difusão televisiva;

(b) Reforçar a capacidade de criação dos 
operadores audiovisuais relativamente a 
obras audiovisuais com potencial de 
divulgação dentro e fora da Europa, e 
facilitar as coproduções europeias e 
internacionais;

Or. en

Alteração 532
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Reforçar a capacidade de criação dos 
operadores audiovisuais relativamente a 
obras audiovisuais com potencial de 
divulgação dentro e fora da Europa, e 
facilitar as coproduções europeias e 
internacionais, incluindo com empresas de 
difusão televisiva;

(b) Reforçar a capacidade de criação dos 
operadores audiovisuais independentes 
relativamente a obras audiovisuais com 
potencial de divulgação dentro e fora da 
União, e facilitar as coproduções europeias 
e internacionais, incluindo com empresas 
de difusão televisiva, bem como a sua 
capacidade de desenvolver, especialmente, 
documentários, curtas-metragens, 
animações para crianças e formas 
inovadoras de contar histórias, e de 
salientar a diversidade europeia 
audiovisual, cultural e linguística e o 
património cultural da Europa;

Or. en

Alteração 533
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Reforçar a capacidade de criação dos 
operadores audiovisuais relativamente a
obras audiovisuais com potencial de 
divulgação dentro e fora da Europa, e 
facilitar as coproduções europeias e 
internacionais, incluindo com empresas de 
difusão televisiva;

(b) A capacidade de criação dos operadores 
audiovisuais europeus relativamente à 
conceção e ao desenvolvimento de obras 
audiovisuais europeias com potencial de 
divulgação dentro e fora da Europa, e 
facilitar as coproduções europeias e 
internacionais, incluindo com empresas de 
difusão televisiva;

Or. fr

Alteração 534
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Reforçar a capacidade de criação dos 
operadores audiovisuais relativamente a 
obras audiovisuais com potencial de 
divulgação dentro e fora da Europa, e 
facilitar as coproduções europeias e 
internacionais, incluindo com empresas de
difusão televisiva;

(b) Reforçar a capacidade de criação e 
construção dos operadores audiovisuais 
relativamente a obras audiovisuais com 
potencial de divulgação dentro e fora da 
Europa e, mais concretamente, facilitar as 
coproduções europeias e internacionais, 
incluindo com empresas de difusão 
televisiva;

Or. it

Alteração 535
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Incentivar os intercâmbios entre 
empresas, facilitando o acesso dos 
operadores do setor audiovisual aos 
mercados e a ferramentas comerciais que 
reforcem a visibilidade dos projetos nos 
mercados europeu e internacional.

(c) Adotar medidas que favoreçam, 
nomeadamente, a realização de 
coproduções europeias e internacionais 
de obras audiovisuais, incluindo obras 
televisivas.

Or. it

Alteração 536
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Incentivar os intercâmbios entre 
empresas, facilitando o acesso dos 
operadores do setor audiovisual aos 
mercados e a ferramentas comerciais que 
reforcem a visibilidade dos projetos nos 

(c) Incentivar os intercâmbios entre 
empresas e organizações, estabelecendo 
cooperações com operadores audiovisuais 
de diferentes países para realizar 
atividades culturais ou interculturais, que 



PE498.014v01-00 158/224 AM\916408PT.doc

PT

mercados europeu e internacional. reforcem a visibilidade dos projetos nos 
mercados europeu e internacional.

Or. de

Alteração 537
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Incentivar os intercâmbios entre 
empresas, facilitando o acesso dos 
operadores do setor audiovisual aos 
mercados e a ferramentas comerciais que 
reforcem a visibilidade dos projetos nos 
mercados europeu e internacional.

(c) Os intercâmbios entre empresas, 
facilitando o acesso dos operadores do 
setor audiovisual aos mercados e a 
ferramentas económicas que reforcem a 
visibilidade dos projetos nos mercados 
europeu e internacional.

Or. fr

Alteração 538
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Reduzir os desequilíbrios no 
mercado audiovisual europeu.

Or. en

Alteração 539
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-A) Promover as atividades que 
incentivem o encontro de parceiros 
coprodutores europeus e internacionais 
ou deem apoio indireto à coprodução de 
obras audiovisuais.

Or. fr

Alteração 540
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Apoiar o alargamento a novos públicos 
enquanto forma de estimular o interesse
pelas obras audiovisuais, em especial 
através da sua promoção, de eventos e 
festivais, e do desenvolvimento de 
competências cinematográficas.

(c) O alargamento do interesse a novos 
públicos pelas obras audiovisuais 
europeias, em especial através da sua 
promoção, de eventos e festivais, e do 
desenvolvimento de competências 
cinematográficas.

Or. fr

Alteração 541
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Apoiar o alargamento a novos públicos 
enquanto forma de estimular o interesse 
pelas obras audiovisuais, em especial 
através da sua promoção, de eventos e 
festivais, e do desenvolvimento de 
competências cinematográficas.

(c) Apoiar o alargamento a novos públicos 
enquanto forma de estimular o interesse 
pelas obras audiovisuais, em especial 
através da sua promoção, de eventos e 
festivais, e do desenvolvimento de 
competências cinematográficas e para os 
meios de comunicação social.
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Or. fr

Alteração 542
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Promover as atividades que 
incentivem o encontro de parceiros 
coprodutores europeus e internacionais 
ou deem apoio à coprodução de obras 
audiovisuais.

Or. fr

Alteração 543
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Promover modos de distribuição mais 
flexíveis, que favoreçam a emergência de 
novos modelos comerciais.

(d) Promover modos de distribuição mais 
flexíveis e reduzir ao mínimo os 
obstáculos ao licenciamento, incluindo o 
licenciamento transfronteiriço, para que 
favoreçam a emergência de novos modelos 
comerciais com vista a assegurar a 
conclusão do mercado único digital.

Or. en

Alteração 544
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

A vertente MEDIA apoia as seguintes 
medidas:

Com vista a alcançar os objetivos 
específicos e executar as prioridades 
referidas no artigo 11.º, o programa 
MEDIA apoia:

Or. fr

Alteração 545
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Apoiar iniciativas que tenham como 
objetivo a aquisição de novas 
competências, a partilha de conhecimentos 
e a ligação em rede;

(a) As medidas de formação contínua que 
visam apoiar iniciativas que tenham como 
objetivo a aquisição de novas competências 
através, nomeadamente, da 
implementação de estruturas de formação 
pan-europeias que permitam aos 
profissionais da indústria audiovisual 
desenvolverem as suas competências, 
designadamente digitais, no mercado 
internacional, a partilha de conhecimentos 
e a ligação em rede;

Or. fr

Alteração 546
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A legendagem (nas suas diversas 
formas), dobragem e audiodescrição de 
obras audiovisuais;
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Or. en

Alteração 547
Silvia Costa

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A legendagem (nas suas diversas 
formas), dobragem e audiodescrição de 
obras audiovisuais;

Or. en

Alteração 548
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Apoiar sobretudo as atividades de 
formação e de intercâmbios na fase de 
escrita e desenvolvimento para permitir a 
criação de formatos inovadores, que 
integrem plenamente as novas 
tecnologias, e reforçar as competências 
dos criadores;

Or. fr

Alteração 549
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(a-A) A legendagem, dobragem e 
audiodescrição de obras audiovisuais;

Or. fr

Alteração 550
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoiar os operadores audiovisuais na 
criação de obras audiovisuais europeias 
com maior potencial de divulgação 
transfronteiras;

(b) Apoiar os operadores audiovisuais na 
criação de obras audiovisuais europeias 
com maior potencial de divulgação 
transfronteiras, incluindo jogos;

Or. en

Alteração 551
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoiar os operadores audiovisuais na 
criação de obras audiovisuais europeias 
com maior potencial de divulgação 
transfronteiras;

(b) Apoiar os operadores audiovisuais na 
criação de obras audiovisuais europeias 
com maior potencial de divulgação 
transfronteiras, incluindo jogos digitais 
enquanto obras audiovisuais autónomas;

Or. en

Alteração 552
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoiar os operadores audiovisuais na 
criação de obras audiovisuais europeias 
com maior potencial de divulgação 
transfronteiras;

(b) Medidas que visam apoiar os 
operadores audiovisuais europeus na 
criação de obras audiovisuais europeias 
com maior potencial de divulgação 
transfronteiras e que visam, em particular, 
promover o desenvolvimento de projetos 
de produção de obras audiovisuais 
europeias (ficção, obras de animação, 
documentários) televisivas e 
cinematográficas, bem como obras 
interativas, designadamente videojogos, 
para os mercados europeus e 
internacionais;

Or. fr

Alteração 553
Doris Pack

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoiar os operadores audiovisuais na 
criação de obras audiovisuais europeias 
com maior potencial de divulgação 
transfronteiras;

(b) Medidas que visam apoiar os 
operadores audiovisuais europeus na 
criação de obras audiovisuais europeias 
com maior potencial de divulgação 
transfronteiras e que visam, em particular, 
promover o desenvolvimento de projetos 
de produção de obras audiovisuais 
europeias (ficção, obras de animação, 
documentários, curtas-metragens) 
televisivas e cinematográficas, bem como 
obras interativas;

Or. fr
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Alteração 554
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Apoiar atividades que favoreçam a 
realização de coproduções europeias e 
internacionais, incluindo televisivas;

(c) Medidas de apoio às atividades das 
empresas de produção audiovisual 
europeias independentes que favoreçam a 
realização de coproduções europeias e 
internacionais, incluindo televisivas, 
nomeadamente a produção de obras 
televisivas como séries, emissões piloto, e 
apoiem os fundos de coprodução 
internacionais;

Or. fr

Alteração 555
Georgios Papanikolaou

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Apoiar atividades que favoreçam a 
realização de coproduções europeias e 
internacionais, incluindo televisivas;

(c) Apoiar atividades que favoreçam a 
realização de coproduções europeias e 
internacionais, incluindo televisivas e de 
Internet;

Or. el

Alteração 556
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Apoiar atividades que favoreçam a (c) Apoiar atividades que favoreçam a 
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realização de coproduções europeias e 
internacionais, incluindo televisivas;

realização de coproduções europeias e 
internacionais, incluindo televisivas, 
assegurando, na fase de escrita, o respeito 
da diversidade cultural e linguística;

Or. fr

Alteração 557
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Apoiar atividades que favoreçam a 
realização de coproduções europeias e 
internacionais, incluindo televisivas;

(c) Apoiar atividades que favoreçam a 
realização de coproduções europeias e 
internacionais, incluindo televisivas, entre 
outros, facilitando reuniões entre partes 
interessadas e proporcionando apoio 
indireto às coproduções audiovisuais;

Or. en

Alteração 558
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Facilitar o acesso a eventos comerciais 
profissionais e aos mercados audiovisuais, 
bem como a utilização de ferramentas 
comerciais em linha, dentro e fora da 
Europa;

Suprimido

Or. de

Alteração 559
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Facilitar o acesso a eventos comerciais
profissionais e aos mercados audiovisuais, 
bem como a utilização de ferramentas 
comerciais em linha, dentro e fora da 
Europa;

(d) Medidas que visam facilitar o acesso a 
eventos profissionais e aos mercados 
audiovisuais, bem como a utilização de 
recursos económicos em linha, dentro e 
fora da Europa, designadamente no 
quadro de fóruns de coprodução, e 
promover os projetos e as obras 
audiovisuais europeus nos mercados 
cinematográficos europeus e 
internacionais;

Or. fr

Alteração 560
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Apoiar a flexibilização dos modos 
de distribuição, assim como a eliminação 
dos embargos horários, a fim de permitir 
um melhor aproveitamento, 
nomeadamente, dos filmes artísticos.

Or. de

Alteração 561
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Criar mecanismos de apoio à Suprimido
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distribuição de filmes europeus não 
nacionais, em todas as plataformas, e às 
atividades de venda internacional;

Or. de

Alteração 562
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Criar mecanismos de apoio à 
distribuição de filmes europeus não 
nacionais, em todas as plataformas, e às
atividades de venda internacional;

(e) Medidas que visam criar mecanismos 
de apoio à distribuição de filmes europeus 
não nacionais, em todos os tipos de
plataformas de distribuição, e às atividades 
económicas internacionais;

Or. fr

Alteração 563
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Criar mecanismos de apoio à 
distribuição de filmes europeus não 
nacionais, em todas as plataformas, e às 
atividades de venda internacional;

(e) Criar mecanismos de apoio à 
distribuição de obras audiovisuais 
europeias não nacionais, em todas as 
plataformas, incluindo plataformas de 
vídeo-a-pedido e plataformas móveis, e às 
atividades de venda internacional;

Or. en

Alteração 564
Marietje Schaake
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Criar mecanismos de apoio à 
distribuição de filmes europeus não 
nacionais, em todas as plataformas, e às 
atividades de venda internacional;

(e) Criar mecanismos de apoio à 
distribuição de obras audiovisuais 
europeias não nacionais, em todas as 
plataformas, e às atividades de venda 
internacional;

Or. en

Alteração 565
Iosif Matula

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Incentivar o investimento tanto no 
ambiente digital como na infraestrutura 
de apoio;

Or. ro

Alteração 566
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Facilitar a circulação de filmes 
europeus em todo o mundo e de filmes 
internacionais na Europa, em todas as 
plataformas;

Suprimido

Or. de
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Alteração 567
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Facilitar a circulação de filmes 
europeus em todo o mundo e de filmes
internacionais na Europa, em todas as 
plataformas;

(f) Facilitar a circulação de obras 
audiovisuais europeias em todo o mundo e 
de obras audiovisuais internacionais na 
Europa, em todas as plataformas;

Or. en

Alteração 568
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Facilitar a circulação de filmes 
europeus em todo o mundo e de filmes
internacionais na Europa, em todas as 
plataformas;

(f) Facilitar a circulação de obras 
audiovisuais europeias em todo o mundo e 
de obras internacionais na Europa, em 
todas as plataformas;

Or. en

Alteração 569
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Facilitar a circulação de filmes europeus 
em todo o mundo e de filmes 
internacionais na Europa, em todas as 
plataformas;

(f) Medidas que visam facilitar a 
circulação de filmes europeus em todo o 
mundo e de filmes internacionais na 
Europa, em todas as plataformas, através 
de projetos de cooperação entre, 
designadamente, os vários atores do setor 
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audiovisual (festivais, mandatários de 
vendas, distribuidores e o conjunto de 
plataformas de distribuição);

Or. fr

Alteração 570
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Apoiar a criação de uma rede europeia 
de entidades responsáveis pela exploração 
de cinemas cuja programação inclua uma 
parte significativa de filmes europeus não 
nacionais, bem como a integração de 
tecnologias digitais;

Suprimido

Or. de

Alteração 571
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Apoiar a criação de uma rede europeia 
de entidades responsáveis pela exploração 
de cinemas cuja programação inclua uma 
parte significativa de filmes europeus não 
nacionais, bem como a integração de 
tecnologias digitais;

(g) Medidas que visam apoiar a criação de 
uma rede europeia de entidades 
responsáveis pela exploração de cinemas 
cuja programação inclua maioritariamente
filmes europeus, cuja uma parte 
significativa seja de filmes europeus não 
nacionais, bem como apoiar a integração 
de tecnologias digitais, incentivando, em 
particular, a digitalização das salas de 
cinemas dessas mesmas entidades;

Or. fr
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Alteração 572
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Apoiar a criação de uma rede europeia 
de entidades responsáveis pela exploração 
de cinemas cuja programação inclua uma 
parte significativa de filmes europeus não 
nacionais, bem como a integração de 
tecnologias digitais;

(g) Apoiar a criação de uma rede europeia 
de entidades responsáveis pela exploração 
de cinemas cuja programação inclua uma 
parte significativa de obras audiovisuais 
europeias não nacionais, bem como a 
integração de tecnologias digitais;

Or. en

Alteração 573
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Apoiar a criação de uma rede europeia 
de entidades responsáveis pela exploração 
de cinemas cuja programação inclua uma 
parte significativa de filmes europeus não 
nacionais, bem como a integração de 
tecnologias digitais;

(g) Apoiar a criação de uma rede europeia 
de entidades responsáveis pela exploração 
de cinemas cuja programação inclua uma 
parte significativa de filmes europeus não 
nacionais, bem como através da integração 
de tecnologias digitais;

Or. en

Alteração 574
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea h)
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Texto da Comissão Alteração

(h) Apoiar iniciativas que apresentem e 
promovam uma oferta variada de obras 
audiovisuais europeias;

Suprimido

Or. de

Alteração 575
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Apoiar iniciativas que apresentem e 
promovam uma oferta variada de obras 
audiovisuais europeias;

(h) Iniciativas que apresentem e promovam 
uma oferta variada de obras audiovisuais 
europeias e o património audiovisual e 
cinematográfico, melhorando o acesso 
dos públicos europeu e internacional, 
através, entre outros, da criação de redes 
e plataformas em linha;

Or. en

Alteração 576
Silvia Costa, Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Apoiar iniciativas que apresentem e 
promovam uma oferta variada de obras 
audiovisuais europeias;

(h) Iniciativas que apresentem e promovam 
uma oferta variada de obras audiovisuais 
europeias e o património audiovisual e 
cinematográfico, melhorando o acesso 
dos públicos europeu e internacional, 
através, entre outros, da criação de redes 
e plataformas em linha;

Or. en
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Alteração 577
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Apoiar iniciativas que apresentem e 
promovam uma oferta variada de obras 
audiovisuais europeias;

(h) Medidas que visam apoiar iniciativas 
que apresentem e promovam uma oferta 
variada de obras audiovisuais europeias, 
nomeadamente, os festivais;

Or. fr

Alteração 578
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Apoiar atividades destinadas a 
melhorar os conhecimentos e o interesse 
do público;

Suprimido

Or. de

Alteração 579
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Apoiar atividades destinadas a
melhorar os conhecimentos e o interesse do 
público;

(i) Atividades concebidas para melhorar os 
conhecimentos e o interesse do público, a 
sua participação ativa através da 
comunicação social e a partilha de 
conteúdos audiovisuais de obras 
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audiovisuais europeias;

Or. en

Alteração 580
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Apoiar atividades destinadas a melhorar 
os conhecimentos e o interesse do público;

(i) Medidas que visam apoiar atividades 
destinadas a melhorar os conhecimentos e 
o interesse do público relativamente ao 
cinema europeu e à herança 
cinematográfica europeia, nomeadamente 
as atividades que visam promover a 
educação para o cinema, sobretudo junto 
do público jovem;

Or. fr

Alteração 581
Hannu Takkula, Morten Løkkegaard, Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Apoiar atividades destinadas a melhorar 
os conhecimentos e o interesse do público;

i) Apoiar atividades destinadas a melhorar 
os conhecimentos e o interesse do público, 
assim como a literacia mediática;

Or. en

Alteração 582
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea i-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(i-A) Atividades concebidas para 
promover a literacia cinematográfica e 
mediática, especialmente em cooperação 
com instituições culturais, organizações 
de radiodifusão e outros meios de 
comunicação social e universidades;

Or. en

Justificação

Envolver as organizações mediáticas no diálogo político e nas atividades relativas aos 
setores áudio, audiovisual e internet, tal como a literacia mediática, é essencial e precisa de 
ser referido. Diversas organizações de serviços públicos de radiodifusão estão empenhadas 
em melhorar os níveis de literacia mediática do público em geral, incluindo nomeadamente 
as pessoas idosas e as minorias linguísticas, tendo já investido em iniciativas de literacia 
mediática. Estas ações precisam de ser reconhecidas e mais encorajadas.

Alteração 583
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) Apoiar ações inovadoras para a 
testagem de novos modelos e ferramentas 
comerciais, em domínios suscetíveis de ser 
afetados pela introdução e utilização de 
tecnologias digitais.

Suprimido

Or. de

Alteração 584
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea j)
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Texto da Comissão Alteração

(j) Apoiar ações inovadoras para a 
testagem de novos modelos e ferramentas 
comerciais, em domínios suscetíveis de ser 
afetados pela introdução e utilização de 
tecnologias digitais.

(j) Medidas que visam apoiar ações 
inovadoras para a testagem de novos 
modelos e ferramentas comerciais, em 
domínios suscetíveis de ser afetados pela 
introdução e utilização de tecnologias 
digitais.

Or. fr

Alteração 585
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) Medidas para promover e dar acesso 
ao património cinematográfico da 
Europa;

Or. en

Alteração 586
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) Medidas para reformar e 
harmonizar o sistema de gestão de DPI na 
Europa de modo a permitir reduzir as 
barreiras de acesso do público e 
consumidores ao cinema e outros 
conteúdos audiovisuais em linha;

Or. en
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Alteração 587
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As políticas pertinentes da UE, em 
especial nos domínios da educação, do 
emprego, da saúde, da investigação e da 
inovação, das empresas, do turismo, da 
justiça e do desenvolvimento;

(a) As políticas pertinentes da UE, em 
especial nos domínios da educação, do 
emprego, da formação dos jovens, da 
investigação e da inovação, das empresas, 
do turismo, da justiça e do 
desenvolvimento;

Or. fr

Alteração 588
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As políticas pertinentes da UE, em 
especial nos domínios da educação, do 
emprego, da saúde, da investigação e da 
inovação, das empresas, do turismo, da 
justiça e do desenvolvimento;

(a) As políticas pertinentes da UE, em 
especial nos domínios da educação, da 
juventude, da cidadania, do emprego, da 
saúde, da investigação e da inovação, das 
empresas, do turismo, da justiça e do 
desenvolvimento;

Or. en

Alteração 589
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As políticas pertinentes da UE, em 
especial nos domínios da educação, do 

(a) As políticas pertinentes da UE, em 
especial nos domínios da educação, do
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emprego, da saúde, da investigação e da 
inovação, das empresas, do turismo, da 
justiça e do desenvolvimento;

emprego, da saúde, da investigação e da 
inovação, da Agenda Digital, das relações 
externas, das empresas, do turismo, da 
justiça e do desenvolvimento;

Or. en

Alteração 590
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As políticas pertinentes da UE, em 
especial nos domínios da educação, do 
emprego, da saúde, da investigação e da 
inovação, das empresas, do turismo, da 
justiça e do desenvolvimento;

(a) As políticas pertinentes da UE, em 
especial nos domínios da educação, da 
formação, da juventude, da cidadania, do 
emprego, da saúde, da investigação e da 
inovação, das empresas, das relações 
externas, do turismo, da justiça e do 
desenvolvimento;

Or. en

Alteração 591
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As políticas pertinentes da UE, em 
especial nos domínios da educação, do 
emprego, da saúde, da investigação e da 
inovação, das empresas, do turismo, da 
justiça e do desenvolvimento;

(a) As políticas pertinentes da UE, em 
especial nos domínios da educação, da 
formação, dos jovens, da cidadania, do 
emprego, da saúde, da investigação e da 
inovação, das empresas, do turismo, da 
justiça e do desenvolvimento;

Or. fr
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Alteração 592
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As políticas pertinentes da UE, em 
especial nos domínios da educação, do 
emprego, da saúde, da investigação e da 
inovação, das empresas, do turismo, da 
justiça e do desenvolvimento;

(a) As políticas pertinentes da UE, em 
especial nos domínios da educação, do 
emprego, da saúde, da investigação e da 
inovação, das empresas, do turismo, da 
justiça e do desenvolvimento, da política 
externa, das políticas de desenvolvimento, 
direitos humanos, alargamento e 
comércio;

Or. en

Alteração 593
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A este respeito, e em conformidade 
com o artigo 167.º, n.º 4 do Tratado, as 
políticas e os programas referidos 
anteriormente devem contemplar 
plenamente os objetivos do programa 
«Europa Criativa» para assegurar o 
respeito da promoção da diversidade 
cultural e reforçar as sinergias.

Or. fr

Alteração 594
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-B. Para que os operadores culturais 
possam tirar pleno partido das 
oportunidades oferecidas pelos restantes 
programas europeus, estes últimos devem 
obrigatoriamente ser identificados e 
valorizados. É, pois, extremamente 
importante:
– Realizar estudos aprofundados e 
independentes para determinar os 
montantes e os tipos de ações destinadas 
por esses fundos à cultura e avaliar os 
respetivos resultados;
– Desenvolver a informação e 
comunicação junto dos operadores 
culturais.

Or. fr

Alteração 595
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento é aplicável e 
será executado no respeito pelos 
compromissos internacionais da União.

2. O presente regulamento é aplicável e 
será executado no respeito pelos 
compromissos internacionais da União, 
nomeadamente a Convenção da 
UNESCO, de 2005, sobre a proteção e 
promoção da diversidade das expressões 
culturais.

Or. fr

Alteração 596
Jean-Marie Cavada
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento é aplicável e 
será executado no respeito pelos 
compromissos internacionais da União.

2. O presente regulamento é aplicável e 
será executado no respeito pelos 
compromissos internacionais da União, 
nomeadamente a Convenção da 
UNESCO, de 2005, sobre a proteção e 
promoção da diversidade das expressões 
culturais.

Or. fr

Alteração 597
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve assegurar um 
acompanhamento regular e a avaliação 
externa do programa Europa Criativa, face 
aos indicadores de desempenho infra. Deve 
ser tido em conta que a obtenção de 
resultados depende dos efeitos 
complementares de outras atividades 
realizadas aos níveis europeu e nacional 
que afetem os setores culturais e criativos:

1. A Comissão deve assegurar um 
acompanhamento regular e a avaliação 
externa do programa Europa Criativa, face 
aos indicadores de desempenho infra:

Or. en

Alteração 598
Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve assegurar um 
acompanhamento regular e a avaliação 
externa do programa Europa Criativa, face 
aos indicadores de desempenho infra. 
Deve ser tido em conta que a obtenção de 
resultados depende dos efeitos 
complementares de outras atividades 
realizadas aos níveis europeu e nacional 
que afetem os setores culturais e criativos:

1. A Comissão deve assegurar um 
acompanhamento regular e a avaliação 
externa do programa Europa Criativa, face 
aos critérios qualitativos e quantitativos, 
tendo em conta que determinados 
resultados são dificilmente avaliáveis de 
forma exclusivamente estatística ou 
numérica:

Or. es

Alteração 599
Emilio Menéndez del Valle

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve assegurar um 
acompanhamento regular e a avaliação 
externa do programa Europa Criativa, face 
aos indicadores de desempenho infra. Deve 
ser tido em conta que a obtenção de 
resultados depende dos efeitos 
complementares de outras atividades 
realizadas aos níveis europeu e nacional
que afetem os setores culturais e criativos:

1. A Comissão deve assegurar um 
acompanhamento regular e a avaliação 
externa do programa Europa Criativa, face 
aos indicadores de desempenho infra. Deve 
ser tido em conta que a obtenção de 
resultados depende dos efeitos 
complementares de outras políticas 
realizadas aos níveis europeu, nacional e 
regional que afetem os setores culturais e 
criativos:

Or. es

Alteração 600
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve assegurar um 
acompanhamento regular e a avaliação 
externa do programa Europa Criativa, face 
aos indicadores de desempenho infra. 
Deve ser tido em conta que a obtenção de 
resultados depende dos efeitos 
complementares de outras atividades 
realizadas aos níveis europeu e nacional 
que afetem os setores culturais e criativos:

1. A Comissão deve assegurar um 
acompanhamento regular e a avaliação 
externa do programa Europa Criativa, face 
aos indicadores de desempenho definidos a 
seguir.

Deve ser dada especial atenção ao 
mecanismo financeiro de garantia. 
Enquanto projeto experimental, todo o 
processo de criação, funcionamento e 
resultados deve ser monitorizado e 
avaliado numa base anual, no seguimento 
das diferentes fases de constituição: a 
conclusão de um acordo entre a Comissão 
e o FEI, um convite à apresentação de 
propostas dentro dos Estados-Membros, a 
criação de uma forma de acordo entre o 
FEI e os bancos/intermediários 
financeiros escolhidos, a formação do 
pessoal, o despacho de uma comunicação 
sobre a própria ferramenta para os 
operadores e a produção de uma 
avaliação de impacto e de um relatório de 
progresso com vista a refletir a situação 
no próximo período do programa.
Deve ser tido em conta que a obtenção de 
resultados de todo o programa-quadro 
depende dos efeitos complementares de 
outras atividades realizadas aos níveis 
europeu e nacional que afetem os setores 
culturais e criativos:

Or. en

Alteração 601
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

(a) Indicadores para os objetivos gerais 
referidos no artigo 4.°:

Suprimido

Or. fr

Justificação

O artigo 14.º, n.º 1, alínea a) é suprimido e substituído pelo artigo 14.º, n.º 1, alínea a-A) 
(nova).

Alteração 602
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i) efeitos multiplicadores, bem como 
benefícios externos, em relação ao bem-
estar social e ao desenvolvimento de 
capital humano (por exemplo: número de 
pessoas que acederam à atividade 
cultural/criativa pela primeira vez, 
melhoria da autoestima e do sentimento 
de pertença);

Or. en

Alteração 603
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória – subalínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) contribuição dos setores culturais e 
criativos para a criação de emprego e 
para o crescimento (efeitos diretos);
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Or. en

Alteração 604
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória – subalínea i-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-B) contribuição dos setores culturais e 
criativos para o emprego e o crescimento 
no que toca a fornecedores relacionados 
de produtos e serviços (efeitos indiretos).

Or. en

Alteração 605
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– parte do emprego e percentagem do PIB 
asseguradas pelos setores;

Suprimido

Or. fr

Justificação

O artigo 14.º, n.º 1, alínea a) é suprimido e substituído pelo artigo 14.º, n.º 1, alínea a-A) 
(nova).

Alteração 606
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – travessão 1
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Texto da Comissão Alteração

– parte do emprego e percentagem do PIB 
asseguradas pelos setores;

Suprimido

Or. en

Alteração 607
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– parte do emprego e percentagem do PIB 
asseguradas pelos setores;

– nível, alteração e percentagem do 
emprego e do PIB assegurados pelos 
setores;

Or. en

Justificação

As alterações tornam os indicadores mais relevantes e significativos.

Alteração 608
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– percentagem de pessoas que declaram 
ter acesso às obras culturais europeias.

Suprimido

Or. fr

Justificação

O artigo 14.º, n.º 1, alínea a) é suprimido e substituído pelo artigo 14.º, n.º 1, alínea a-A) 
(nova).
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Alteração 609
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– percentagem de pessoas que declaram 
ter acesso às obras culturais europeias.

Suprimido

Or. en

Alteração 610
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– percentagem de pessoas que declaram ter 
acesso às obras culturais europeias.

– percentagem de pessoas que declaram ter 
acesso a obras culturais e audiovisuais
europeias provenientes de outros países 
que não o seu.

Or. en

Justificação

As alterações tornam os indicadores mais relevantes e significativos.

Alteração 611
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– percentagem de pessoas que declaram ter 
acesso às obras culturais europeias.

– percentagem de pessoas que declaram ter 
acesso às obras culturais europeias;
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Or. en

Alteração 612
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– número de membros de novos 
grupos-alvo, até então sub-representados, 
alcançado pelo programa;

Or. de

Alteração 613
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– efeitos multiplicadores e benefícios 
externos relativamente ao bem-estar 
social e ao desenvolvimento de capital 
humano;

Or. en

Alteração 614
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – travessão 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

– contribuição dos setores culturais e 
criativos para a criação de emprego e 
para o crescimento (efeitos diretos);
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Or. en

Alteração 615
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – travessão 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

– contribuição dos setores culturais e 
criativos para o emprego e o crescimento 
no que toca a fornecedores relacionados
de produtos e serviços (efeitos indiretos);

Or. en

Alteração 616
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

Indicadores que permitem determinar o 
mais fielmente possível a eficácia de cada 
vertente do programa «Europa Criativa». 
Para o efeito, são definidos critérios de 
avaliação para determinar em que medida 
cada linha de ações das vertentes 
«Cultura» «MEDIA», bem como as 
atividades de cooperação política 
transnacional e do «mecanismo 
financeiro para os setores culturais e 
criativos» dão resposta às prioridades 
definidas para cada uma dessas vertentes.

Or. fr

Justificação

Ver as alterações relativas ao artigo 14.º, n.º 1, alínea a), parte introdutória e travessões 1 e 
2.
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Alteração 617
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Indicadores dos objetivos específicos 
referidos no artigo 5.°:

Suprimido

No que se refere ao objetivo de apoiar a 
capacidade dos setores culturais e 
criativos europeus, referido no artigo 5.º, 
alínea a):
– internacionalização dos operadores 
culturais e número de parcerias 
transnacionais criadas;
– número de experiências de 
aprendizagem proporcionadas aos 
artistas/operadores culturais que 
melhoraram as suas competências e 
empregabilidade.
No que diz respeito ao objetivo de 
promoção da circulação transnacional 
das obras culturais e criativas e dos 
operadores, e de alargamento a novos 
públicos dentro e fora da Europa, referido 
no artigo 5.º, alínea b):
Vertente Cultura:
– número de pessoas alcançadas direta e 
indiretamente através de projetos 
apoiados pelo programa.
Vertente MEDIA:
– número de entradas em filmes europeus, 
na Europa no mundo (10 principais 
mercados não europeus);
– percentagem de obras audiovisuais 
europeias nos cinemas, televisão e 
plataformas digitais.
No que diz respeito ao objetivo de reforço 
da capacidade financeira dos setores 
culturais e criativos, a que se refere o 
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artigo 5.º, alínea c):
– volume de empréstimos concedidos no 
âmbito do mecanismo financeiro;
– número e dispersão geográfica das 
instituições financeiras que permitem o 
acesso ao financiamento por parte dos 
setores culturais e criativos;
– número, país de origem e subsetores dos 
beneficiários finais do mecanismo 
financeiro.
No que se refere ao objetivo de apoio à 
cooperação política transnacional, 
referido no artigo 5.º, alínea d):
– número de Estados-Membros que 
utilizam os resultados do método aberto 
de coordenação nas suas políticas 
nacionais de desenvolvimento e número 
de novas iniciativas.

Or. fr

Justificação

O artigo 14.º, n.º 1, alínea b) é suprimido e substituído pelo artigo 14.º, n.º 1, alínea b-A) 
(nova) e alínea b-B) (nova).

Alteração 618
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 2 – parte 1 – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– número de membros de novos 
grupos-alvo, até então sub-representados, 
alcançado pelo programa;

Or. de

Alteração 619
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 2 – parte 1 – travessão 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

– variedade de diferentes setores 
culturais, domínios artísticos, obras, 
operadores e grupos-alvo alcançada pelo 
programa-quadro, no que respeita a sua 
idade, contexto social, situação 
financeira, grau de profissionalismo, 
dimensão, visibilidade, origem, língua, 
sexo, etc.

Or. de

Alteração 620
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 2 – parte 1 – travessão 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

– diversidade de projetos fomentada pelo 
programa-quadro, no que respeita as suas 
diferentes características, categorias e 
tipos (sem fins lucrativos);

Or. de

Alteração 621
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 2 – parte 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– número de entradas em filmes europeus,
na Europa no mundo (10 principais 
mercados não europeus);

– número de entradas em filmes europeus 
não nacionais na Europa e em filmes 
europeus no mundo (10 principais 
mercados não europeus);
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Or. en

Justificação

Os indicadores devem estar relacionados com a circulação das obras audiovisuais europeias 
e respetiva disponibilidade fora do Estado-Membro em que tiveram origem.

Alteração 622
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 2 – parte 2 – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– número de jogos digitais europeus 
lançados nas principais plataformas de 
jogos (principais plataformas móveis, em 
linha e de consola);

Or. en

Alteração 623
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 2 – parte 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– percentagem de obras audiovisuais 
europeias nos cinemas, televisão e 
plataformas digitais.

– percentagem de obras audiovisuais 
europeias não nacionais nos cinemas, 
televisão e plataformas digitais na Europa.

Or. en

Justificação

Os indicadores devem estar relacionados com a circulação das obras audiovisuais europeias 
e respetiva disponibilidade fora do Estado-Membro em que tiveram origem.

Alteração 624
Petra Kammerevert
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 2 – parte 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– percentagem de obras audiovisuais 
europeias nos cinemas, televisão e 
plataformas digitais.

– percentagem de obras audiovisuais 
europeias que devem ser classificadas em 
produções de cinema, produções 
televisivas de ficção e não ficção, 
produções da Web, jogos digitais ou 
formatos de espetáculo e entretenimento 
nos cinemas, televisão e plataformas 
digitais.

Or. en

Alteração 625
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 3 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– volume de empréstimos concedidos no 
âmbito do mecanismo financeiro;

– volume de empréstimos concedidos no 
âmbito do mecanismo financeiro, 
discriminado pela respetiva origem, 
dimensão e setores nacionais;

Or. en

Alteração 626
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 3 – travessão -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

– situação patrimonial dos beneficiários 
finais do instrumento financeiro;

Or. de
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Alteração 627
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 4 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– número de Estados-Membros que 
utilizam os resultados do método aberto de 
coordenação nas suas políticas nacionais 
de desenvolvimento e número de novas 
iniciativas.

– número de Estados-Membros que 
utilizam a consulta e cooperação 
transnacionais nas suas políticas nacionais 
de desenvolvimento e número de novas 
iniciativas.

Or. en

Justificação

O indicador não deve centrar-se apenas num método de cooperação transnacional.

Alteração 628
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 4 – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– número e qualidade das candidaturas 
processadas nos Pontos de Contacto 
Culturais e Centros de Informação 
MEDIA;

Or. en

Alteração 629
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 4 – travessão 1-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

– qualidade do serviço prestado pelos 
Pontos de Contacto Culturais e Centros 
de Informação MEDIA aos 
coordenadores de potenciais projetos, a 
ser avaliada por um gabinete 
especializado independente e externo.

Or. en

Alteração 630
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os indicadores são determinados pela 
Comissão Europeia, pelo Parlamento 
Europeu e pelo organismo responsável 
pela avaliação externa, em concertação 
com os profissionais, os centros de 
informação «Europa Criativa» e o ou os 
órgãos responsáveis pela recolha e análise 
de dados sobre os setores culturais e 
criativos (Observatório Europeu do 
Audiovisual e, se for o caso, outro órgão).

Or. fr

Justificação

Ver alteração relativa ao artigo 14, n.º 1, alínea b).

Alteração 631
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1-C) (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os indicadores são particularmente 
específicos no tocante a novas linhas de 
ação ou novos instrumentos como o 
«mecanismo financeiro destinado aos 
setores culturais e criativos». Os 
resultados deste programa estão 
disponíveis para cada zona geográfica, 
setor e tipo de operador cultural.

Or. fr

Justificação

Ver alteração relativa ao artigo 14, n.º 1, alínea b).

Alteração 632
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os resultados do processo de 
acompanhamento e avaliação devem ser 
tidos em conta ao executar o programa.

Suprimido

Or. en

Alteração 633
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Além do acompanhamento regular, a 
Comissão deve elaborar, até ao final de 
2017, um relatório de avaliação externa 
destinado a avaliar a eficácia do programa 

(a) A Comissão deve assegurar que o 
Programa-Quadro é objeto de uma 
avaliação regular, externa e 
independente. De modo a avaliar a eficácia 
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em termos de realização dos objetivos, bem 
como a sua eficiência e o valor 
acrescentado europeu, tendo em vista 
uma decisão ulterior de renovação, 
alteração ou suspensão. A avaliação deve 
também considerar as possibilidades de 
simplificação do programa, a sua 
coerência interna e externa, a pertinência 
de todos os objetivos e o contributo das 
medidas para as prioridades da União em 
matéria de crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo. A Comissão terá 
em conta os resultados da avaliação sobre o 
impacto a longo prazo da Decisão 
n.º 1855/2006/CE, da Decisão 
n.º 1718/2006/CE e da Decisão 
n.º 1041/2009/CE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho.

do programa-quadro em termos de 
realização dos objetivos, bem como a sua 
eficiência, a avaliação deve abordar a 
possibilidade de este ser simplificado, a 
sua coerência interna e externa, o 
desenvolvimento de uma rede de Pontos 
de Contacto Culturais e Centros de 
Informação MEDIA, assim como a 
possibilidade de criar Centros de 
Informação Europa Criativa eficientes, 
bem como a pertinência dos seus objetivos.
Além de ter em consideração os 
indicadores referidos no n.º 1, a avaliação 
deve incluir uma apreciação de outros 
fatores relevantes, como a diferença entre 
a taxa de juro média para os empréstimos 
concedidos ao abrigo do mecanismo de 
garantia e a taxa de juro média para os 
empréstimos geralmente concedidos às 
PME em condições normais de mercado.
A Comissão terá igualmente em conta os 
resultados da avaliação sobre o impacto a 
longo prazo da Decisão n.º 1855/2006/CE, 
da Decisão n.º 1718/2006/CE e da Decisão 
n.º 1041/2009/CE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho. Até 31 de dezembro de 
2017, a Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório de avaliação intercalar.

Or. en

Alteração 634
Zoltán Bagó

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Além do acompanhamento regular, a 
Comissão deve elaborar, até ao final de 
2017, um relatório de avaliação externa 
destinado a avaliar a eficácia do programa 
em termos de realização dos objetivos, bem 
como a sua eficiência e o valor 

(a) Além do acompanhamento regular, a 
Comissão deve elaborar, até ao final de 
2017, um relatório de avaliação externa 
destinado a avaliar a eficácia do programa 
em termos de realização dos objetivos, bem 
como a sua eficiência e o valor 
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acrescentado europeu, tendo em vista uma 
decisão ulterior de renovação, alteração ou 
suspensão. A avaliação deve também 
considerar as possibilidades de 
simplificação do programa, a sua coerência 
interna e externa, a pertinência de todos os 
objetivos e o contributo das medidas para 
as prioridades da União em matéria de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. A Comissão terá em conta os 
resultados da avaliação sobre o impacto a 
longo prazo da Decisão n.º 1855/2006/CE, 
da Decisão n.º 1718/2006/CE e da Decisão 
n.º 1041/2009/CE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho.

acrescentado europeu, tendo em vista uma 
decisão ulterior de renovação, alteração ou 
suspensão. A avaliação deve também 
considerar as possibilidades de 
simplificação do programa, a sua coerência 
interna e externa, a pertinência de todos os 
objetivos e o contributo das medidas para 
as prioridades da União em matéria de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. A Comissão terá em conta os 
resultados da avaliação sobre o impacto a 
longo prazo da Decisão n.º 1855/2006/CE, 
da Decisão n.º 1718/2006/CE e da Decisão 
n.º 1041/2009/CE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho. Até 31 de dezembro de 
2017, a Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório de avaliação intercalar.

Or. en

Alteração 635
Hans-Peter Martin

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Além do acompanhamento regular, a 
Comissão deve elaborar, até ao final de 
2017, um relatório de avaliação externa 
destinado a avaliar a eficácia do programa 
em termos de realização dos objetivos, bem 
como a sua eficiência e o valor 
acrescentado europeu, tendo em vista uma 
decisão ulterior de renovação, alteração ou 
suspensão. A avaliação deve também 
considerar as possibilidades de 
simplificação do programa, a sua coerência 
interna e externa, a pertinência de todos os 
objetivos e o contributo das medidas para 
as prioridades da União em matéria de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. A Comissão terá em conta os 
resultados da avaliação sobre o impacto a 

(a) Além do acompanhamento regular, a 
Comissão deve elaborar, até ao final de 
2017, um relatório de avaliação externa 
destinado a avaliar a eficácia do programa 
em termos de realização dos objetivos, bem 
como a sua eficiência e o valor 
acrescentado europeu, tendo em vista uma 
decisão ulterior de renovação, alteração ou 
suspensão. A avaliação deve também 
considerar as possibilidades de 
simplificação do programa, de eventuais 
utilizações alternativas dos 
financiamentos, a sua coerência interna e 
externa, a pertinência de todos os objetivos 
e o contributo das medidas para as 
prioridades da União em matéria de 
crescimento inteligente, sustentável e 
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longo prazo da Decisão n.º 1855/2006/CE, 
da Decisão n.º 1718/2006/CE e da Decisão 
n.º 1041/2009/CE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho.

inclusivo. A Comissão terá em conta os 
resultados da avaliação sobre o impacto a 
longo prazo da Decisão n.º 1855/2006/CE, 
da Decisão n.º 1718/2006/CE e da Decisão 
n.º 1041/2009/CE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho.

Or. de

Alteração 636
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Não obstante os requisitos referidos 
na alínea a), os Estados-Membros devem 
apresentar à Comissão, no máximo até 30 
de setembro de 2017, um relatório sobre a 
execução e o impacto do 
programa-quadro no seu território.

Or. fr

Alteração 637
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Até 30 de junho de 2022, o mais 
tardar, a Comissão deverá apresentar 
uma avaliação final do programa-quadro 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões.

Or. fr
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Alteração 638
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão deve solicitar 
primeiramente todos os dados pertinentes 
dos Estados-Membros e das respetivas 
instituições, com vista a prevenir uma 
sobrecarga dos pequenos projetos sem 
fins lucrativos.

Or. de

Alteração 639
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os resultados do processo de 
acompanhamento e avaliação externa 
devem ser comunicados na sua versão 
integral e em tempo útil aos profissionais 
do setor, de modo a que estes últimos 
possam participar plenamente no 
processo de modificação e melhoria do 
programa «Europa Criativa». Incentiva-
se a identificação e o intercâmbio de boas 
práticas relativas a projetos que 
cumpram, em especial, os objetivos do 
programa «Europa Criativa», com 
particular atenção para os países que 
beneficiem pouco dos programas 
«MEDIA 2007» e «Cultura» e cujos 
setores culturais e criativos se encontram 
pouco desenvolvidos.

Or. fr
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Alteração 640
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os beneficiários dos projetos apoiados 
pelo programa devem assegurar a 
comunicação e a divulgação de 
informações sobre os fundos recebidos da 
União, bem como sobre os resultados 
alcançados.

1. Os beneficiários dos projetos apoiados 
pelo programa devem assegurar a 
comunicação e a divulgação de 
informações sobre os fundos recebidos da 
União, bem como sobre os resultados 
alcançados, tendo designadamente em 
conta as organizações e empresas sem 
fins lucrativos.

Or. de

Alteração 641
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão e o FEI devem 
assegurar que a informação relevante 
para as suas tarefas é disseminada para 
os Centros de Informação Europa 
Criativa referidos no artigo 8.º, alínea f).

Or. en

Alteração 642
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A rede de centros de informação Europa 5. A rede de centros de informação Europa 
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Criativa, referida no artigo 8.º, alínea f), 
deve garantir a comunicação e a 
divulgação das informações relativas aos 
apoios concedidos pela União e aos 
resultados obtidos no país respetivo.

Criativa, referida no artigo 8.º-A, deve 
garantir a comunicação e a divulgação das 
informações relativas aos apoios 
concedidos pela União e aos resultados 
obtidos no país respetivo.

Or. fr

Alteração 643
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 16 – título

Texto da Comissão Alteração

Disposições relativas aos países terceiros e 
organizações internacionais

Participação no programa

Or. fr

Alteração 644
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Na condição de estarem reunidas todas 
condições, incluindo, para a vertente 
MEDIA, as condições previstas na 
Diretiva 2010/13/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 10 de março 
de 2010, relativa à coordenação de certas 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros
respeitantes à oferta de serviços de 
comunicação social audiovisual, e 
mediante o pagamento de dotações 
adicionais, podem participar nas vertentes 
do programa os seguintes países:

2. Os países que se seguem podem 
participar, desde que as seguintes 
condições exigidas sejam cumpridas, 
nomeadamente:

– compromisso a favor dos valores da 
diversidade das expressões culturais 
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através da assinatura e ratificação da 
Convenção da UNESCO de 2005;
– para a vertente MEDIA, as condições 
previstas na Diretiva 2010/13/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 
de março de 2010, relativa à coordenação 
de certas disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes à oferta de 
serviços de comunicação social 
audiovisual sejam cumpridas e mediante:
– o pagamento de dotações adicionais, em 
montantes proporcionais à sua 
participação e com base no nível de 
pagamentos efetuados em programas 
anteriores.

Or. fr

Alteração 645
Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Na condição de estarem reunidas todas 
condições, incluindo, para a vertente 
MEDIA, as condições previstas na 
Diretiva 2010/13/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 10 de março 
de 2010, relativa à coordenação de certas 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros
respeitantes à oferta de serviços de 
comunicação social audiovisual, e 
mediante o pagamento de dotações 
adicionais, podem participar nas vertentes 
do programa os seguintes países:

2. Os países que se seguem podem 
participar, desde que as seguintes 
condições exigidas sejam cumpridas:

– compromisso a favor dos valores da 
diversidade das expressões culturais 
através da assinatura e ratificação da 
Convenção da UNESCO de 2005;
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– para a vertente MEDIA, as condições 
previstas na Diretiva 2010/13/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 
de março de 2010, relativa à coordenação 
de certas disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes à oferta de 
serviços de comunicação social 
audiovisual;
– o pagamento de dotações adicionais, em 
montantes proporcionais à sua 
participação e com base no nível de 
pagamentos efetuados em programas 
anteriores.

Or. fr

Alteração 646
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Na condição de estarem reunidas todas 
condições, incluindo, para a vertente
MEDIA, as condições previstas na Diretiva 
2010/13/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 10 de março de 2010, relativa 
à coordenação de certas disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros
respeitantes à oferta de serviços de 
comunicação social audiovisual, e 
mediante o pagamento de dotações 
adicionais, podem participar nas vertentes
do programa os seguintes países:

2. Na condição de estarem reunidas todas 
condições, incluindo, para o programa
MEDIA, as condições previstas na Diretiva 
2010/13/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 10 de março de 2010, relativa 
à coordenação de certas disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros
respeitantes à oferta de serviços de 
comunicação social audiovisual (Diretiva 
relativa aos serviços de comunicação 
social audiovisual), e mediante o 
pagamento de dotações adicionais, podem 
participar no Programa-Quadro, com 
exceção das medidas listadas no artigo 7.º,
os Estados-Membros e os seguintes países:

Or. en
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Alteração 647
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Na condição de estarem reunidas todas 
condições, incluindo, para a vertente 
MEDIA, as condições previstas na 
Diretiva 2010/13/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 10 de março 
de 2010, relativa à coordenação de certas 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros
respeitantes à oferta de serviços de 
comunicação social audiovisual, e 
mediante o pagamento de dotações 
adicionais, podem participar nas vertentes 
do programa os seguintes países:

2. O programa está aberto à participação:

(a) dos Estados-Membros e dos respetivos 
países e territórios ultramarinos 
enumerados no Anexo II do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia;
(b) nos seguintes países, na condição de 
estarem reunidas todas condições, 
incluindo, para a vertente MEDIA, as 
condições previstas na Diretiva 
2010/13/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 10 de março de 2010, 
relativa à coordenação de certas 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros
respeitantes à oferta de serviços de 
comunicação social audiovisual, e 
mediante o pagamento de dotações 
adicionais:

Or. fr

Justificação

A atual decisão de associação ultramarina prevê a participação dos PTU nos programas 
culturais europeus. A nova decisão prevê, igualmente, a elegibilidade dos PTU ao conjunto 
dos programas da União Europeia. Portanto, é conveniente que essa elegibilidade fique 
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especificada no presente regulamento.

Alteração 648
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Indivíduos, jornalistas e artistas de 
países onde não haja liberdade de 
expressão, ou que estejam eles próprios a 
enfrentar repressão, e que possam 
aprender acerca da liberdade de imprensa 
e da comunicação social, assim como da 
liberdade de expressão, na Europa e que 
possam ser acolhidos na União, como 
acontece, por exemplo, no contexto do 
Programa Europeu Cidades de 
Acolhimento («Shelter City»);

Or. en

Alteração 649
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O programa permite ações de 
cooperação e ações conjuntas com países 
que não participem no programa, bem 
como com organizações internacionais 
ativas nos setores culturais e criativos, 
como a UNESCO, o Conselho da Europa, a 
OCDE e a Organização Mundial da 
Propriedade Intelectual, com base em 
contribuições conjuntas para a realização 
dos objetivos do programa.

4. O programa permite ações de 
cooperação e ações conjuntas com países 
que não participem no programa, bem 
como com organizações internacionais 
ativas nos setores culturais e criativos, 
como a UNESCO, o Conselho da Europa, a 
OCDE, a EUNIC e a Organização Mundial 
da Propriedade Intelectual, com base em 
contribuições conjuntas para a realização 
dos objetivos do programa.

Or. en
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Alteração 650
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. A Comissão executa o programa em 
conformidade com o Regulamento 
Financeiro.

Or. en

Alteração 651
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Com vista à execução do programa, a 
Comissão adota programas de trabalho 
anuais através de atos de execução, em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 18.º, n.º 2. Os 
programas de trabalho anuais devem 
definir os objetivos a alcançar, os 
resultados esperados, as modalidades de 
execução e o montante total do plano de 
financiamento. Devem também descrever 
as ações a financiar, referir os montantes 
afetados a cada ação e incluir um
calendário indicativo de execução. No que 
se refere às subvenções, devem referir as 
prioridades, os principais critérios de 
avaliação e a taxa máxima do 
cofinanciamento.

Com vista à execução do programa, a 
Comissão adota programas de trabalho 
anuais através de atos de execução, em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 18.º, n.º 1-A. Os 
programas de trabalho anuais definem os 
objetivos a alcançar, os resultados 
esperados, as modalidades de execução e o 
montante total do plano de financiamento. 
Os programas de trabalho anuais contêm 
ainda uma descrição das ações a financiar, 
a indicação do montante afetado a cada 
ação e um calendário indicativo de 
execução. No que se refere às subvenções, 
devem referir as prioridades, os principais 
critérios de avaliação e a taxa máxima do 
cofinanciamento. A Comissão aprova 
igualmente as orientações gerais de 
execução do programa pelo procedimento 
consultivo referido no artigo 18.º, n.º 2.

Or. en
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Alteração 652
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Com vista à execução do programa, a 
Comissão adota programas de trabalho 
anuais através de atos de execução, em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 18.º, n.º 2. Os 
programas de trabalho anuais definem os 
objetivos a alcançar, os resultados 
esperados, as modalidades de execução e o 
montante total do plano de financiamento. 
Os programas de trabalho anuais contêm 
ainda uma descrição das ações a financiar, 
a indicação do montante afetado a cada 
ação e um calendário indicativo de 
execução. No que se refere às subvenções, 
devem referir as prioridades, os principais 
critérios de avaliação e a taxa máxima do 
cofinanciamento.

Com vista à execução do programa, a 
Comissão adota programas de trabalho 
anuais através de atos de execução, em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 18.º, n.º 1-A, 
e com os princípios definidos no presente 
regulamento. Os programas de trabalho 
anuais definem os objetivos a alcançar, os 
resultados esperados, as modalidades de 
execução e o montante total do plano de 
financiamento. Os programas de trabalho 
anuais contêm ainda uma descrição das 
ações a financiar, a indicação do montante 
afetado a cada ação e um calendário 
indicativo de execução. No que se refere às 
subvenções, devem referir as prioridades, 
os principais critérios de avaliação e a taxa 
máxima do cofinanciamento.

Or. en

Justificação

A presente alteração serve para assegurar que as alterações propostas na «alteração 5» 
referentes ao Considerando 23 sejam incorporadas no texto principal do regulamento.

Alteração 653
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Com vista à execução do programa, a 
Comissão adota programas de trabalho 

Com vista à execução do programa, a 
Comissão adota programas de trabalho 
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anuais através de atos de execução, em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 18.º, n.º 2. Os 
programas de trabalho anuais definem os 
objetivos a alcançar, os resultados 
esperados, as modalidades de execução e o 
montante total do plano de financiamento. 
Os programas de trabalho anuais contêm 
ainda uma descrição das ações a financiar, 
a indicação do montante afetado a cada 
ação e um calendário indicativo de 
execução. No que se refere às subvenções, 
devem referir as prioridades, os principais 
critérios de avaliação e a taxa máxima do 
cofinanciamento.

anuais através de atos de execução, em 
conformidade com o procedimento de
exame referido no artigo 18.º, n.º 2. Os 
programas de trabalho anuais definem os 
objetivos a alcançar, os resultados 
esperados, as modalidades de execução e o 
montante total do plano de financiamento. 
Os programas de trabalho anuais contêm 
ainda uma descrição das ações a financiar, 
a indicação do montante afetado a cada 
ação e um calendário indicativo de 
execução. No que se refere às subvenções, 
devem referir as prioridades, os principais 
critérios de avaliação e a taxa máxima do 
cofinanciamento.

Or. en

Justificação

O procedimento de exame deve ser aplicável aos programas de trabalho anuais. O 
procedimento consultivo deve ser aplicável a todas as outras medidas necessárias para 
implementar o programa.

Alteração 654
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão aprova todas as outras 
medidas necessárias à execução do 
programa pelo procedimento consultivo 
referido no artigo 18.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

O procedimento de exame deve ser aplicável aos programas de trabalho anuais.  O 
procedimento consultivo deve ser aplicável a todas as outras medidas necessárias para 
implementar o programa.
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Alteração 655
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
Programas de trabalho anuais

1. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados, nos termos do 
artigo 17.º, alínea b), que estabelece os 
programas de trabalho anuais.
2. Os programas de trabalho anuais 
devem especificar, designadamente, os 
objetivos a alcançar, os resultados 
esperados, as modalidades de execução e 
o montante total do plano de 
financiamento.
3. Os programas de trabalho anuais 
devem também descrever as ações a 
financiar, referir os montantes afetados a 
cada secção e incluir um calendário 
indicativo de execução. No caso de 
subvenções, devem especificar as 
prioridades, os critérios de avaliação 
essenciais e a taxa máxima de 
cofinanciamento.
4. Relativamente ao mecanismo 
financeiro de garantia, o programa de 
trabalho anual deve incluir os critérios de 
elegibilidade e seleção dos intermediários 
financeiros, os critérios de exclusão 
relacionados com o conteúdo dos projetos 
apresentados aos intermediários 
financeiros participantes, a afetação 
anual ao FEI e os critérios de 
elegibilidade, seleção e adjudicação dos 
prestadores de serviços de reforço de 
capacidade.

Or. en
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Alteração 656
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
Programas de trabalho anuais

1. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados, nos termos do 
artigo 17.º, alínea b), que estabelece os 
programas de trabalho anuais.
2. Os programas de trabalho anuais 
devem especificar, designadamente, os 
objetivos a alcançar, os resultados 
esperados, as modalidades de execução e 
o montante total do plano de 
financiamento.
3. Os programas de trabalho anuais 
devem também descrever as ações a 
financiar, referir os montantes afetados a 
cada secção e incluir um calendário 
indicativo de execução. No caso de 
subvenções, devem especificar as 
prioridades, os critérios de avaliação 
essenciais e a taxa máxima de 
cofinanciamento.
4. Relativamente ao mecanismo 
financeiro de garantia, o programa de 
trabalho anual deve incluir os critérios de 
elegibilidade e seleção dos intermediários 
financeiros, os critérios de exclusão 
relacionados com o conteúdo dos projetos 
apresentados aos intermediários 
financeiros participantes, a afetação 
anual ao FEI e os critérios de 
elegibilidade, seleção e adjudicação dos 
prestadores de serviços de reforço de 
capacidade.

Or. en
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Alteração 657
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 5.º 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Justificação

O procedimento de exame deve ser aplicável aos programas de trabalho anuais. O 
procedimento consultivo deve ser aplicável a todas as outras medidas necessárias para 
implementar o programa.

Alteração 658
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 5.º 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Alteração 659
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do presente programa, para o 

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do presente programa, para o 
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período indicado no artigo 1.º, n.º 1, 
corresponde a 1 801 000 000 euros.

período indicado no artigo 1.º, n.º 1, 
corresponde a 1 150 700 000 euros.

Or. en

Alteração 660
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do presente programa, para o 
período indicado no artigo 1.º, n.º 1, 
corresponde a 1 801 000 000 euros.

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do presente programa, para o 
período indicado no artigo 1.º, n.º 1, 
corresponde a, pelo menos, 
1 801 000 000 euros.

Or. de

Alteração 661
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Se este enquadramento financeiro 
para a execução do presente programa 
ficar abaixo do montante indicado, deve 
proceder-se, principalmente, a uma 
redução do financiamento na vertente 
intersetorial.

Or. de

Alteração 662
Marietje Schaake
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Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A repartição da dotação orçamental 
entre as vertentes é a seguinte:
– 55 % para a vertente MEDIA;
– 30 % para a vertente Cultura;
– 15 % para a vertente Intersetorial.

Or. en

Alteração 663
Silvia Costa

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A repartição da dotação orçamental 
entre os programas MEDIA e Cultura e a 
vertente intersetorial referida no artigo 6.º 
é a seguinte:
– 55 %, no mínimo, para o Programa 
MEDIA;
– 30 %, no mínimo, para o Programa 
Cultura;
– 15 %, no máximo, para a vertente 
Intersetorial, com pelo menos 4 % a 
serem afetados para as medidas de 
cooperação transnacional listadas no 
artigo 8.º e garantindo, para os Centros de 
Informação Europa Criativa, pelo menos 
o nível de financiamento previsto nos 
anteriores Programas Cultura e MEDIA 
(2007-2013).

Or. en
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Alteração 664
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A dotação financeira do programa pode 
cobrir despesas com atividades de 
preparação, acompanhamento, controlo, 
auditoria e avaliação, que estejam 
diretamente relacionadas com a gestão do 
programa e a realização dos seus objetivos. 
Essas atividades abrangem nomeadamente 
estudos, reuniões de peritos, ações de 
informação e de comunicação, incluindo a 
comunicação institucional sobre as 
prioridades políticas da União Europeia, 
quando relacionadas com os objetivos 
gerais do presente regulamento, as 
despesas com as redes informáticas 
destinadas ao tratamento e intercâmbio de 
informação e todas as despesas de 
assistência técnica e administrativa 
realizadas pela Comissão para assegurar a 
gestão do programa.

2. A dotação financeira do programa pode 
cobrir despesas com atividades de 
preparação, acompanhamento, controlo, 
auditoria e avaliação, que estejam 
diretamente relacionadas com a gestão do 
programa e a realização dos seus objetivos. 
Essas atividades abrangem nomeadamente 
estudos, reuniões de peritos, ações de 
informação e de comunicação, incluindo a 
comunicação institucional sobre as 
prioridades políticas da União Europeia, 
quando relacionadas com os objetivos 
gerais do presente regulamento, as 
despesas com as redes informáticas 
destinadas ao tratamento e intercâmbio de 
informação e todas as despesas de 
assistência técnica e administrativa 
realizadas pela Comissão para assegurar a 
gestão do programa, devendo estes meios 
ser definidos de forma clara e ser-lhes 
conferida visibilidade.

Or. de

Alteração 665
Hans-Peter Martin

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Em casos devidamente justificados, a 
Comissão pode considerar elegíveis as 
despesas diretamente relacionadas com a 
execução das ações apoiadas, mesmo 
quando efetuadas pelo beneficiário antes 
da apresentação do pedido de 

Suprimido
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financiamento.

Or. de

Alteração 666
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão ou seus representantes e o 
Tribunal de Contas dispõem de poderes 
para proceder à auditoria, documental ou 
no local, de todos os beneficiários de 
subvenções, contratantes e subcontratantes 
que tenham recebido fundos da União. O 
Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) está autorizado a efetuar inspeções 
e verificações no local aos operadores 
económicos visados direta ou 
indiretamente por esses fundos, em 
conformidade com os procedimentos 
estabelecidos no Regulamento (Euratom, 
CE) n.º 2185/96, a fim de verificar a 
existência de fraude, corrupção ou 
qualquer outro ato ilícito suscetível de 
prejudicar os interesses financeiros da 
União Europeia, no quadro de uma 
convenção ou decisão de subvenção ou de 
um contrato relativo a um financiamento 
pela União.

2. A Comissão ou seus representantes e o 
Tribunal de Contas dispõem de poderes
para proceder à auditoria, documental ou 
no local, de todos os beneficiários de 
subvenções, contratantes e subcontratantes 
que tenham recebido fundos da União. O 
Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) está autorizado a efetuar inspeções 
e verificações no local aos operadores 
económicos visados direta ou 
indiretamente por esses fundos, garantidos 
ao abrigo do presente programa, em 
conformidade com os procedimentos 
estabelecidos no Regulamento (Euratom, 
CE) n.º 2185/96, a fim de verificar a 
existência de fraude, corrupção ou 
qualquer outro ato ilícito suscetível de 
prejudicar os interesses financeiros da 
União Europeia, no quadro de uma 
convenção ou decisão de subvenção ou de 
um contrato relativo a um financiamento 
pela União.

Or. it

Alteração 667
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Anexo I – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(a-A) garantir uma escolha consciente 
destes intermediários financeiros, que, se 
possível, devem possuir experiência nos 
setores culturais e criativos;

Or. de

Alteração 668
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Anexo I – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c) disponibilizar aos intermediários 
financeiros um instrumento simples e de 
fácil gestão;

Or. de

Alteração 669
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Seleção de intermediários 2. Seleção de intermediários

Na seleção é dada prioridade aos 
intermediários financeiros que já 
disponham de experiência significativa no 
financiamento de pequenas e médias 
empresas dos setores criativos e aos que 
sejam originários de pequenos países 
para:
– permitir que todos os setores culturais e 
criativos beneficiem deste instrumento 
financeiro;
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Os intermediários financeiros são 
selecionados em função da sua 
capacidade para constituir carteiras de 
empréstimos diversificadas, tendo em 
conta as necessidades de financiamento 
das pequenas e médias empresas dos 
vários setores culturais e criativos, em 
conformidade com os resultados do estudo 
encomendado pela Comissão Europeia 
sobre o tema.
– valorizar a experiência nos domínios 
cultural e criativo de certos operadores 
europeus (reservando-lhes acesso 
prioritário na seleção dos intermediários 
financeiros ou dos peritos). Deve-se, por 
exemplo, explorar a experiência do 
Instituto para o Financiamento do 
Cinema e das Empresas Culturais 
(IFCIC).

Or. fr

Alteração 670
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os intermediários serão selecionados em 
conformidade com as melhores práticas 
do mercado, tendo em conta:

Suprimido

– o volume do financiamento por 
empréstimo concedido aos operadores 
culturais e criativos e/ou
– o acesso dos operadores culturais e 
criativos ao financiamento e/ou
– o risco assumido pelo intermediário em 
causa ao financiar operadores culturais e 
criativos.

Or. fr
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Alteração 671
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Anexo I – n.º 2 – parágrafo 1 – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– o volume do financiamento por 
empréstimo concedido aos operadores 
culturais e criativos no setor sem fins 
lucrativos.

Or. de

Alteração 672
Silvia Costa

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A garantia pode ser acionada após 90 dias 
a contar da falta de pagamento ou quando 
o intermediário financeiro considerar que 
a PME entrou em incumprimento do 
empréstimo. Os pedidos de pagamento 
podem ser efetuados trimestralmente, 
juntamente com o relatório trimestral a 
entregar ao FEI. O FEI paga a garantia 
no prazo de 60 dias a contar da receção 
do pedido de pagamento.

Or. en

Alteração 673
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O reforço das capacidades no âmbito do 
mecanismo financeiro para os setores 
culturais e criativos consistirá 
essencialmente na prestação de apoio 
especializado aos intermediários 
financeiros que celebrem um acordo de 
empréstimo a título desse mecanismo, com 
vista a transmitir conhecimentos e 
capacidades técnicas adicionais que 
possam ser necessários para avaliar os 
riscos associados ao financiamento dos 
setores culturais e criativos. Além disso, os 
operadores destes setores poderão 
beneficiar deste reforço desenvolvendo 
competências para elaborar planos 
comerciais e apresentar informações 
rigorosas sobre os seus projetos, que 
ajudem os intermediários financeiros a 
avaliar corretamente os projetos culturais e 
criativos.

O reforço das capacidades no âmbito do 
mecanismo financeiro para os setores 
culturais e criativos consistirá 
essencialmente na prestação de apoio 
especializado aos intermediários 
financeiros que celebrem um acordo de 
empréstimo a título desse mecanismo, com 
vista a transmitir conhecimentos e 
capacidades técnicas adicionais que 
possam ser necessários para avaliar os 
riscos associados ao financiamento dos 
setores culturais e criativos. Além disso, os 
operadores destes setores poderão 
beneficiar deste reforço desenvolvendo 
competências para elaborar planos 
comerciais e apresentar informações 
rigorosas sobre os seus projetos, que 
ajudem os intermediários financeiros a 
avaliar corretamente os projetos culturais e 
criativos. É atribuída prioridade à seleção 
dos intermediários financeiros que 
disponham de conhecimentos 
especializados no financiamento dos 
setores culturais e criativos.

Or. fr

Alteração 674
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os recursos afetados ao reforço de 
capacidade devem estar limitados a 
[10 %]1 do orçamento do mecanismo 
financeiro de garantia.
O FEI deve selecionar os prestadores de 
serviços de reforço de capacidade em 
nome do mecanismo financeiro de 
garantia e ao abrigo da supervisão da 
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Comissão através de um procedimento de 
concurso público aberto, com base em 
critérios, como a experiência de 
financiamento dos setores culturais e 
criativos, especialização, alcance 
geográfico, capacidade de cumprimento e 
conhecimento do mercado.
________________
1 Dependendo do orçamento final do 
Programa Europa Criativa, tal como 
acordado no contexto do Quadro 
Financeiro Plurianual 2014-2020.

Or. en

Alteração 675
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 6 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Entre os tipos de empréstimo abrangidos 
pelo mecanismo financeiro de garantia 
incluem-se, em particular:
– investimento em bens materiais ou 
imateriais;
– transmissão de empresas;
– capital circulante (como, financiamento 
intercalar, financiamento para colmatar o 
défice de capitais próprios, incentivos 
fiscais, fluxo de caixa, linhas de crédito, 
etc.)

Or. en

Alteração 676
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

6-A. O capital circulante pode incluir 
créditos de financiamento bancário de 
curto prazo relevantes, através dos quais 
os fundos dos produtores podem ser 
garantidos.

Or. en


