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PR_COD_1amCom



Legenda dos símbolos utilizados

 * Processo de consulta
*** Processo de aprovação
***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)
***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 

de ato).







Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o 
Programa Europa Criativa
(COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0785),

– Tendo em conta o artigo 294.°, n.° 2 e os artigos 166.°, n.° 4, 167.°, n.° 5 e 173.°, n.° 3 do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe 
foi apresentada pela Comissão (C7-0435/2011),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social de 28 de março de 20121

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de 18 de julho de 20122

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Cultura e da Educação e os pareceres da 
Comissão dos Orçamentos, da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, da 
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, bem como da Comissão dos Direitos 
da Mulher e da Igualdade dos Géneros (A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.

Alteração 1
Proposta de regulamento
Título 


Texto da Comissão Alteração

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 

Proposta de Regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que institui o 


1 JO C 181 de 21.6.2012, p. 35.
2 Ainda não publicado no jornal Oficial.
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CONSELHO que institui o programa 
Europa Criativa

Programa-Quadro Europa Criativa

Or. en



Alteração 2
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, assim 
como assegurar e valorizar o património 
cultural material e imaterial da Europa. 
Deve igualmente promover a cultura 
enquanto elemento da liberdade de 
expressão, da inclusão, da coesão social, 
do diálogo intercultural e da atenção 
conferida às minorias.

Or. en



Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 (1-A) O Tratado exige que a União e os 
Estados-Membros assegurem as 
condições necessárias ao desenvolvimento 
da capacidade concorrencial da indústria 
da União. A este respeito, a União, se 
necessário, deve apoiar e complementar 



PR\909697PT.doc 7/2 PE494.523v01-00

PT

as ações dos Estados-Membros que visem 
reforçar a competitividade dos seus 
setores culturais e criativos, 
nomeadamente o setor audiovisual, assim 
como ações que visem facilitar a 
adaptação às mudanças em curso, como a 
digitalização, em especial através da 
formação profissional.

Or. en



Alteração4
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 
Parlamento Europeu na sua resolução de 
10 de abril de 20081 e pelo Conselho, na 
resolução de 16 de novembro de 2007, 
estabelece os objetivos das futuras 
atividades da União 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.

 __________________
 1 JO C 247 E de 15.10.2009, p. 32.

Or. en



Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 (3-A) Na sua resolução de 12 de maio de 
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2011, sobre "realizar o potencial das 
indústrias culturais e criativas"1, o 
Parlamento Europeu salientou que as 
indústrias criativas e culturais contribuem 
para a transformação das economias 
locais, favorecendo o aparecimento de 
novas atividades económicas, criando 
empregos novos e duradouros e 
aumentando a capacidade de atração das 
regiões e cidades 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 reforçada.

 __________________
 1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0240.

Or. en

Justificação

É necessário salientar o papel que as indústrias criativas e culturais desempenham 
relativamente à garantia de um desenvolvimento sustentável, de coesão territorial e de 
cooperação transfronteiras.


Alteração 6
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 em que a União 
é Parte, salienta que as atividades, os bens 
e os serviços culturais têm uma natureza 
simultaneamente económica e cultural, 
pois são portadores de identidades, 
valores e significados, e não devem, 
portanto, ser tratados como se tivessem 
apenas valor comercial. Essa Convenção
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 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 e indivíduos. Nesse 
contexto, a Convenção estipula 
igualmente que deve ser conferida a 
devida atenção às circunstâncias 
específicas e às necessidades de diversos 
grupos sociais, incluindo de pessoas 
pertencentes a minorias.

Or. en



Alteração 7
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 assegurar 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 
sustentável e na promoção da diversidade 
cultural.

Or. en

Justificação

A fim de compreender a importância da introdução da proteção do património cultural nos 
objetivos gerais do presente programa, é necessário referir um dos mais recentes documentos 
do Conselho da Europa neste domínio – a Convenção-Quadro relativa ao Património 
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Cultural para a Sociedade.


Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 6


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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Uma vez que não tem qualquer relevância jurídica para o regulamento proposto, o presente 
considerando deve ser suprimido.


Alteração 9
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 

(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. 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.
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dificuldades de acesso ao financiamento e 
uma escassez de dados comparáveis, 
tornando-se necessária uma ação a nível da 
União.

Or. en



Alteração 10
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 
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, reforçando 
simultaneamente toda a cadeia de valor 
dos setores criativos e culturais.

Or. en

Justificação

A fim de promover novos modos de distribuição e modelos comerciais, é importante ter em 
consideração a dimensão económica de todos os segmentos industriais (por exemplo, a 
produção, a distribuição e a circulação) da cadeia de valor dos setores culturais e criativos.


Alteração 11
Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 (12-A) O atual processo de convergência 
tecnológica tem vindo a mudar a forma 
como as obras culturais e criativas são 
produzidas, distribuídas e apreciadas. Por 
conseguinte, é necessário procurar um 
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novo equilíbrio entre o aumento da 
acessibilidade a obras criativas e 
culturais, a justa remuneração dos 
titulares de direitos e a criação de novos 
modelos comerciais.

Or. en



Alteração 12
Proposta de regulamento
Considerando 12-B (novo)


Texto da Comissão Alteração

 (12-B) A excelência da Europa e a 
competitividade dos setores culturais e 
criativos constituem o resultado dos 
esforços envidados pelos artistas, pelos 
criadores e pelos profissionais, que são 
dotados de talentos tradicionais e
inovadores e de competências formais e 
informais que necessitam de ser 
preservadas, promovidas e valorizadas 
através da criação de oportunidades de 
formação, intercâmbio e mobilidade, 
tendo especialmente em conta as 
competências digitais e empresariais e,
quando apropriado, programas de 
educação e aprendizagem ao longo da 
vida.

Or. en

Justificação

Os criadores e os artistas desempenham um papel fundamental nas indústrias culturais e 
criativas. É necessário garantir que as suas aptidões e competências são reforçadas 
regularmente e que ambos têm acesso a formação adequada, bem como a oportunidades de 
intercâmbio e de mobilidade.


Alteração 13
Proposta de regulamento
Considerando 12-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

 (12-C) A criação de novos públicos, 
nomeadamente no que se refere aos 
jovens, exige um compromisso específico 
por parte dos Estados-Membros e da 
União no sentido de apoiar, através dos 
currículos escolares e de programas ad 
hoc, o fortalecimento da educação 
artística, cultural e criativa, bem como o 
desenvolvimento de competências 
cinematográficas e relacionadas com os 
meios de comunicação social.

Or. en

Justificação

É necessário investir na educação artística, cultural e criativa a fim de desenvolver a 
apreciação artística entre os jovens.


Alteração 14
Proposta de regulamento
Considerando 12-D (novo)


Texto da Comissão Alteração

 (12-D) É necessário apoio específico a fim 
de combater a sub-representação de 
criadoras e de artistas do sexo feminino 
nos setores culturais e criativos, bem 
como a circulação mais baixa das suas 
obras dentro e fora da União, provocada 
por obstáculos e barreiras específicos que 
enfrentam ao longo da sua carreira 
profissional e também pela escassez de 
mulheres a ocupar cargos de direção nas 
altas esferas das instituições culturais.

Or. en

Justificação

Alguns estudos revelam que as obras culturais e criativas realizadas por mulheres são menos 
suscetíveis de circular nos Estados-Membros e no resto do mundo, devido à 
sub-representação das mulheres em instituições culturais e criativas. O Programa-Quadro 
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deve abordar esta questão.


Alteração 15
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 micro,
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 à fraca disponibilidade dos 
operadores do setor e das instituições 
financeiras para investir.

Or. en





Alteração 16
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.

(15) A reunião dos atuais programas 
Cultura, MEDIA e MEDIA Mundus num 
enquadramento global único – sem, no 
entanto, reduzir a sua independência 
mútua – garantiria um apoio mais eficaz 
aos setores culturais e criativos a fim de os 
ajudar a beneficiar das oportunidades 
oferecidas pela globalização e digitalização 
e a abordar as questões que conduzem 
atualmente à fragmentação do mercado, 
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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.

nomeadamente através de uma 
abordagem intercultural. Porém, é 
essencial garantir que este quadro tem em 
conta a natureza específica dos setores 
culturais e criativos, nomeadamente do 
setor audiovisual, bem como das suas 
necessidades especiais, adotando 
abordagens ajustadas em dois programas
independentes. O Programa-Quadro 
instituído pelo presente regulamento deve 
criar igualmente uma estrutura de apoio 
coerente para os diferentes setores 
culturais e criativos, constituída por um 
sistema de subvenções complementado 
por um instrumento financeiro.

Or. en

Justificação

A independência dos programas Cultura e MEDIA deve ser mantida no âmbito do 
Programa-Quadro Europa Criativa, assegurando simultaneamente o funcionamento eficaz de 
ações intersetoriais destinadas a combater os desafios comuns que afetam todos os setores 
culturais e criativos.


Alteração 17
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) O financiamento deve ser garantido 
igualmente para as ações das capitais 
europeias da cultura e da marca do 
património europeu, uma vez que estas
contribuem para reforçar o sentimento de 
pertença a um espaço cultural comum e 
para valorizar o património cultural.

Or. en

Justificação

O presente considerando deve ser reformulado, a fim de refletir com maior exatidão que a 
proposta abrange apenas o financiamento das ações das capitais europeias da cultura e da 
marca do património europeu no período de 2014-2020.
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Alteração 18
Proposta de regulamento
Considerando 18


Texto da Comissão Alteração

(18) O programa deve também ser aberto a 
ações de cooperação bilateral ou 
multilateral com outros Estados não 
membros da UE, com base em dotações 
adicionais a ser definidas.

(18) O Programa-Quadro deve também 
ser aberto a ações de cooperação bilateral 
ou multilateral com outros Estados não 
membros da UE, com base em dotações 
suplementares e disposições específicas a 
ser acordadas com as partes interessadas.

Or. en



Alteração 19
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 outras ações da União
e conformidade com o artigo 167.º, n.º 4, 
do Tratado, em especial nos domínios da 
educação e da formação, da investigação e 
inovação, da política industrial e de coesão, 
do turismo e das relações externas, bem 
como com a Agenda Digital.

Or. en



Alteração 20
Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 (20-A) Os resultados do 
Programa-Quadro devem ser divulgados 
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tanto quanto possível. Deve ser 
encorajada a identificação e o 
intercâmbio das melhores práticas com 
uma forte dimensão europeia e que são 
particularmente relevantes para os 
objetivos do Programa-Quadro, tirando 
partido da experiência de iniciativas 
anteriores, como os Embaixadores 
Culturais Europeus.

Or. en



Alteração 21
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.

Suprimido

Or. en

Justificação

À luz do texto proposto, bem como de questões e problemas que poderão surgir na sequência 
da fusão dos programas Cultura e MEDIA, é fundamental garantir as prerrogativas dos dois 
legisladores relativamente à execução deste novo Programa-Quadro, através da introdução 
de atos delegados, em conformidade com o artigo 290.º do TFUE.


Alteração 22
Proposta de regulamento
Considerando 25


Texto da Comissão Alteração

(25) Como referido no relatório da 
Comissão sobre o impacto das decisões do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
alteram as bases jurídicas dos programas 
europeus nas áreas da aprendizagem ao 

Suprimido
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longo da vida, da cultura, da juventude e 
da cidadania, de 30 de julho de 2010, a 
redução significativa dos atrasos nos 
procedimentos de gestão aumentou a 
eficiência dos programas. Este tipo de 
simplificação deve ser prosseguido.

Or. en

Justificação

Estes acordos deixaram de ser relevantes, uma vez que tanto os programas como os 
procedimentos sofreram alterações desde então. Tendo em conta o texto proposto, é 
fundamental para os legisladores garantir o seu direito de controlo.


Alteração 23
Proposta de regulamento
Considerando 26


Texto da Comissão Alteração

(26) A fim de garantir condições 
uniformes para a execução do presente 
programa, é necessário atribuir 
competências de execução à Comissão, a 
ser exercidas em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.

Suprimido

Or. en

(Ver alteração ao considerando 26-A.)

Justificação

Uma vez que a relatora sugere a delegação de competências à Comissão no que se refere a 
elementos não essenciais do regulamento proposto, incluindo os programas anuais, o 
presente considerando relativo a atos de execução, tal como definido no artigo 291.º do 
TFUE, deixa de ser relevante, devendo ser suprimido.
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Alteração 24
Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 (26-A) A fim de alterar e completar 
determinados elementos não essenciais do 
presente regulamento, devem ser 
delegados na Comissão poderes para 
adotar atos nos termos do artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, no que se refere à adoção dos 
programas de trabalho anuais e à 
adaptação dos indicadores quantitativos e 
qualitativos para a avaliação do 
Programa-Quadro. É especialmente 
importante que a Comissão proceda a 
consultas adequadas ao longo dos seus 
trabalhos preparatórios, incluindo ao 
nível dos peritos. No âmbito da 
preparação e elaboração dos atos 
delegados, a Comissão deve assegurar a 
transmissão simultânea, oportuna e 
adequada ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho dos documentos pertinentes.

Or. en



Alteração 25
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-Quadro devem incluir a 
apresentação de relatórios anuais 
detalhados e basear-se em objetivos e 
indicadores específicos, mensuráveis, 
realizáveis e pertinentes, bem como 
qualitativos, de acordo com determinados 
prazos, como fixado no presente 
regulamento.
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Or. en



Alteração 26
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, nomeadamente de 
salvaguarda e promoção da diversidade 
cultural e linguística europeia, de 
salvaguarda e valorização do património 
cultural da Europa e de reforço da 
competitividade dos setores culturais e 
criativos, no período de 1 de janeiro de 
2014 a 31 de dezembro de 2020, 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 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. en



Alteração 27
Proposta de regulamento
Artigo 1 – título


Texto da Comissão Alteração

Objeto Criação e duração do Programa-Quadro
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Or. en



Alteração 28
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-Quadro Europa Criativa, 
destinado a apoiar os setores culturais e 
criativos europeus (a seguir designado por 
"Programa-Quadro").

Or. en



Alteração 29
Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 O Programa-Quadro deverá funcionar 
durante o período compreendido 
entre 1 de janeiro de 2014 
e 31 de dezembro de 2020.

Or. en



Alteração 30
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 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 da sua 
finalidade comercial ou não comercial e 
qualquer que seja o tipo de estrutura que 



PE494.523v01-00 22/2 PR\909697PT.doc

PT

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;

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, 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. en



Alteração 31
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 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 (com ou sem 
fins lucrativos), instituição ou empresa, 
incluindo as PME, cuja atividade esteja 
ligada aos setores culturais e criativos;

Or. en

Alteração 32
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

 3-A. “PME” significa qualquer micro, 
pequena ou média empresa, tal como 
definida 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

Justificação

O texto original da Comissão faz referência a “pequenas e médias empresas”, mas a 
expressão não foi definida. A fim de evitar equívocos, é necessário clarificá-la.

Alteração 33
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. Tendo em conta o valor intrínseco e 
económico da cultura, o 
Programa-Quadro destina-se a apoiar 
ações e atividades que apresentem um 
valor acrescentado europeu.

Or. en



Alteração 34
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parte introdutória


Texto da Comissão Alteração

2. O valor acrescentado europeu reside, 
nomeadamente:

2. O valor acrescentado Europeu reside, 
pelo menos, em um dos seguintes 
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critérios:

Or. en



Alteração 35
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 no seu impacto, sobretudo nos 
setores culturais e criativos, que irão 
complementarão os programas nacionais, 
internacionais e outros programas e 
políticas da UE;

Or. en



Alteração 36
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 e 
transregional entre operadores culturais e 
criativos, que possibilitará respostas mais 
abrangentes, eficazes e rápidas para os 
desafios globais e produzirá efeitos a longo 
prazo nesses setores, e no desenvolvimento 
inovador e inclusivo, a nível regional e 
local, entre outros, bem como no diálogo 
intercultural e na cooperação com países 
terceiros;

Or. en

Justificação

Caso seja provada, a presente alínea será inserida numa nova alínea a-A).
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Alteração 37
Proposta de regulamento
Artigo 4 – título


Texto da Comissão Alteração

Objetivos gerais do programa Objetivos gerais do Programa-Quadro

Or. en



Alteração 38
Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – parte introdutória


Texto da Comissão Alteração

Os objetivos gerais do programa são: Os objetivos gerais do Programa-Quadro
são os seguintes:

Or. en



Alteração 39
Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea a)


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 valorizar o património 
cultural da Europa;

Or. en



Alteração 40
Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea b)


Texto da Comissão Alteração

(b) Reforçar a competitividade dos setores 
culturais e criativos, com vista a promover 

(b) Reforçar a competitividade dos setores 
culturais e criativos, nomeadamente do 
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um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo.

setor audiovisual, com vista a promover 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo.

Or. en



Alteração 41
Proposta de regulamento
Artigo 5 – título


Texto da Comissão Alteração

Objetivos específicos do programa Objetivos específicos do 
Programa-Quadro

Or. en



Alteração 42
Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – parte introdutória


Texto da Comissão Alteração

Os objetivos específicos do programa são: Os objetivos específicos do
Programa-Quadro são os seguintes:

Or. en



Alteração 43
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) Reforçar a capacidade operacional dos 
setores culturais e criativos europeus num 
contexto transnacional e fazer face a novos 
desafios, como a digitalização;

Or. en
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Alteração 44
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 
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. en



Alteração 45
Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea b-A) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 (b-A) Apoiar a expressão artística e 
criativa;

Or. en

Alteração 46
Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea b-B) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 (b-B) Melhorar o acesso dos cidadãos à 
cultura, nomeadamente dos membros de 
minorias e de grupos desfavorecidos;

Or. en

Alteração 47
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 dos 
operadores culturais e criativos, em 
especial, das PME;

Or. en



Alteração 48
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 nos setores culturais e 
criativos no que se refere ao
desenvolvimento das políticas, à inovação, 
à criação de novos públicos e à utilização 
de novos modelos comerciais.

Or. en

Alteração 49
Proposta de regulamento
Artigo 6 – título


Texto da Comissão Alteração

Estrutura do programa Estrutura do Programa-Quadro

Or. en



Alteração 50
Proposta de regulamento
Artigo 6 – parte introdutória


Texto da Comissão Alteração

O programa compreende as seguintes 
vertentes:

O Programa-Quadro compreende:
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Or. en



Alteração 51
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 que abrange 
os setores culturais e criativos;

Or. en



Alteração 52
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 vocacionado
para os setores culturais e criativos; As 
atividades audiovisuais serão abrangidas 
se forem acessórias aos objetivos gerais e 
específicos deste programa, referidos no 
Capítulo III.

Or. en

Justificação

No contexto atual de convergência e digitalização, o Programa Cultura não deve excluir os 
operadores do setor audiovisual. No entanto, uma vez que não constitui uma das finalidades 
principais do Programa Cultura, a sua participação deve ser limitada.

Alteração 53
Proposta de regulamento
Artigo 6 – alínea c)


Texto da Comissão Alteração

(c) Uma vertente MEDIA dirigida ao setor 
audiovisual.

(c) Um Programa MEDIA dirigido ao 
setor audiovisual.

Or. en
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Alteração 54
Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)



Texto da Comissão Alteração

 Artigo 6.º-A
 Logotipos dos programas
 1. A Comissão assegurará a visibilidade 

do Programa-Quadro através da 
utilização de logotipos específicos para 
cada um dos programas referidos, 
respetivamente, nas alíneas b) e c) do 
artigo 6.º.

 2. Os beneficiários do Programa Cultura 
utilizarão o logotipo do Programa Cultura 
definido no ponto 1 do Anexo I-A. A 
Comissão definirá pormenores adicionais 
relativos à utilização do logotipo do 
Programa Cultura e informará os 
beneficiários acerca dos mesmos.

 3. Os beneficiários do Programa MEDIA 
utilizarão o logotipo do Programa 
MEDIA definido no ponto 2 do Anexo 
I-A. A Comissão definirá pormenores 
adicionais relativos à utilização do 
logotipo do Programa MEDIA e 
informará os beneficiários acerca dos 
mesmos.

 4. A Comissão e os centros de informação 
Europa Criativa a que se refere o 
Capítulo II poderão igualmente utilizar os 
logotipos dos programas.

 5. A Comissão assegurará a visibilidade 
do Programa-Quadro Europa Criativa 
através da criação da sua identidade 
visual, incluindo um emblema.

Or. en

Alteração 55
Proposta de regulamento
Artigo -7 (novo)
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Texto da Comissão Alteração

 Artigo -7
 Objetivos da vertente intersetorial
 A vertente intersetorial terá como 

objetivos a criação de um mecanismo 
financeiro de garantia que forneça um 
acesso melhorado ao financiamento por 
parte das PME e de organizações ativas 
nos setores culturais e criativos 
estabelecidas num Estado-Membro, assim 
como a prestação de apoio à cooperação 
política transnacional e ao 
estabelecimento de uma rede de centros 
de informação Europa Criativa, como 
referido no Capítulo II.

Or. en



Alteração 56
Proposta de regulamento
Artigo 7 – título


Texto da Comissão Alteração

Mecanismo financeiro para os setores 
culturais e criativos

Mecanismo financeiro de garantia para os 
setores culturais e criativos

Or. en

Alteração 57
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 abrangerá as PME e 
organizações dos setores culturais e 
criativos estabelecidas num 
Estado-Membro e deverá:
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Or. en

Alteração 58
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. en



Alteração 59
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 e promover a 
disponibilidade dos intermediários 
financeiros para avaliar os projetos 
culturais e criativos, incluindo através de 
medidas de assistência técnica e de ligação 
em rede.

Or. en

Alteração 60
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 1-A. De acordo com o artigo 130.º, n.º 3, 
do Regulamento Financeiro, a Comissão 
deverá executar o mecanismo financeiro 
de garantia através de uma modalidade de 
gestão indireta, confiando tarefas ao 
Fundo Europeu de Investimento ("FEI") 
a que se refere o artigo 55.º, n.º 1, alínea 
i-V), do Regulamento Financeiro.

Or. en
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Alteração 61
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



Alteração 62
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 promover a cooperação política
transnacional, a vertente intersetorial
apoiará os seguintes aspetos:

Or. en



Alteração 63
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 acerca de
novos modelos comerciais e/ou de 
governação, projetos interdisciplinares e 
multimédia, as atividades de aprendizagem 
entre pares e a ligação em rede de 
operadores culturais e criativos e 
responsáveis políticos ligados ao 
desenvolvimento dos setores culturais e 
criativos, nomeadamente através da 
promoção de redes digitais;
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Or. en



Alteração 64
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, a 
elaboração de estudos, análise do 
mercado de trabalho e das competências 
necessárias, análise das políticas e de
inquéritos estatísticos com base em 
instrumentos e critérios específicos de 
cada setor;

Or. en

Alteração 65
Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea c)


Texto da Comissão Alteração

(c) Os contributos para a adesão ao 
Observatório Europeu do Audiovisual, 
tendo em vista a recolha e a análise de 
dados sobre os setores culturais e 
criativos;

(c) Os contributos para a adesão da União 
ao Observatório Europeu do Audiovisual, 
tendo em vista a recolha e a análise de 
dados sobre o setor audiovisual;

Or. en

Justificação

Atualmente, o papel desempenhado pelo Observatório não vai além do setor audiovisual. Ver 
alteração ao artigo 8.º, alínea c-A).  

Alteração 66
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 2015, que 
explore a possibilidade de recolha e 
análise de dados no domínio dos setores 
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culturais e criativos, que não o setor 
audiovisual, cujos resultados serão 
apresentados ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho. 

Or. en



Alteração 67
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, 
distribuir e rentabilizar as obras, incluindo 
modalidades inovadoras de utilização de 
tecnologias digitais;

Or. en



Alteração 68
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) A organização de conferências, 
formação, seminários e debates sobre as
competências culturais, ligadas aos meios 
de comunicação social e digitais, bem 
como sobre a cultura cinematográfica, em 
cooperação com universidades e outras 
instituições culturais;

Or. en

Justificação

É necessário estabelecer uma melhor relação e o diálogo entre os setores culturais e 
criativos e as universidades no que se refere às competências culturais, ligadas aos meios de 
comunicação social e digitais, bem como ao desenvolvimento de competências 
cinematográficas.
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Alteração 69
Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea e-A) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 (e-A) Formação para profissionais dos 
setores culturais e criativos, a fim de 
melhorar as suas competências nos 
domínios cultural, dos meios de 
comunicação social e digital;

Or. en



Alteração 70
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 1-A. Os países que participam no 
Programa-Quadro instituem centros de 
informação Europa Criativa de acordo 
com as suas disposições e requisitos 
internos respetivos, assegurando 
simultaneamente o respeito das 
capacidades técnicas existentes e das 
características específicas de cada setor.

Or. en

Justificação

Caso seja aprovada, a presente alteração, bem como as alterações 71 a 77, serão inseridas 
num novo artigo, ou seja, artigo 8-A (novo), intitulado: “Rede de centros de informação 
Europa Criativa”. A fusão proposta dos pontos de contacto culturais e dos centros de 
informação MEDIA ao abrigo dos programas atuais pode gerar confusão e conduzir a 
problemas desnecessários ao nível dos Estados-Membros, resultando na perda de 
capacidades técnicas e de conhecimentos especializados nos domínios cultural e audiovisual. 
Os Estados-Membros devem, por conseguinte, ter liberdade para decidir sobre a fusão dos 
seus pontos de contacto culturais e centros de informação MEDIA. Devem ser mantidas as 
capacidades técnicas e a especialização em cada setor.
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Alteração 71
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-B (novo)


Texto da Comissão Alteração

 1-B. A Comissão, em conjunto com os 
países que participam no 
Programa-Quadro, apoia uma rede de 
centros de informação Europa Criativa.

Or. en

Justificação

Caso seja aprovada, a presente alteração será inserida no novo artigo 8-A (novo), intitulado: 
"Rede de centros de informação Europa Criativa". Ver alteração ao artigo 8.º, n.º 1-A.


Alteração 72
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:

1-C. Os centros de informação Europa 
Criativa realizam as seguintes tarefas:

Or. en

Justificação

Caso seja aprovada, a presente alteração será inserida no novo artigo 8-A (novo), intitulado: 
"Rede de centros de informação Europa Criativa". Ver alteração ao artigo 8.º, n.º 1-A. 


Alteração 73
Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea f) – travessão 1


Texto da Comissão Alteração

– Promover o programa Europa Criativa 
a nível nacional;

(a) Promoção do Programa-Quadro nos 
seus domínios respetivos nos países 
participantes;

Or. en
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Justificação

Caso seja aprovada, a presente alteração será inserida no novo artigo 8-A (novo), intitulado: 
"Rede de centros de informação Europa Criativa". Ver alteração ao artigo 8.º, n.º 1-A. 

Alteração 74
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;

(b) Prestação de apoio aos setores 
culturais e criativos no que se refere ao 
Programa-Quadro e fornecimento de
informação básica sobre outras 
oportunidades de apoio concedido no 
âmbito das políticas da União;

Or. en

Justificação

Caso seja aprovada, a presente alteração será inserida no novo artigo 8-A (novo), intitulado: 
"Rede de centros de informação Europa Criativa". Ver alteração ao artigo 8.º, n.º 1-A.

Alteração 75
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;

(c) Incentivo à cooperação transfronteiras 
entre profissionais, bem como à criação de 
plataformas institucionais e de redes nos 
setores culturais e criativos;

Or. en

Justificação

Caso seja aprovada, a presente alteração será inserida no novo artigo 8-A (novo), intitulado: 
"Rede de centros de informação Europa Criativa". Ver alteração ao artigo 8.º, n.º 1-A. 

Alteração 76
Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea f) – travessão 4
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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;

(d) Apoio à Comissão, prestando-lhe 
assistência relacionada com os setores 
culturais e criativos nos países que 
participam no programa, nomeadamente 
através do fornecimento de dados sobre 
esses setores;

Or. en

Justificação

Caso seja aprovada, a presente alteração será inserida no novo artigo 8-A (novo), intitulado: 
"Rede de centros de informação Europa Criativa".  Ver alteração ao artigo 8.º, n.º 1-A.

Alteração 77
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.

(e) Apoio à Comissão, assegurando uma 
comunicação e divulgação adequadas dos 
resultados e do impacto do 
Programa-Quadro.

Or. en

Justificação

Caso seja aprovada, a presente alteração será inserida no novo artigo 8-A (novo), intitulado: 
"Rede de centros de informação Europa Criativa". Ver alteração ao artigo 8.º, n.º 1-A.

Alteração 78
Proposta de regulamento
Capítulo III – título


Texto da Comissão Alteração

Vertente Cultura Programa Cultura

Or. en
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Alteração 79
Proposta de regulamento
Artigo 9 – título


Texto da Comissão Alteração

Prioridades da vertente Cultura Prioridades do Programa Cultura

Or. en



Alteração 80
Proposta de regulamento
Artigo 9 – 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. O Programa Cultura terá as seguintes
prioridades:

Or. en



Alteração 81
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, as aptidões e os 
conhecimentos necessários para o reforço 
dos setores culturais e criativos, incluindo 
a adaptação às tecnologias digitais, a 
testagem de novas abordagens para a 
criação de novos públicos, a promoção da 
participação ativa, parcerias criativas e o 
desenvolvimento e testagem de novos 
modelos comerciais;

Or. en
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Alteração 82
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 a 
nível internacional e internacionalizar as 
suas carreiras e atividades dentro e fora da 
União;

Or. en



Alteração 83
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 europeus, nomeadamente 
organizações e redes internacionais, com 
vista a facilitar o acesso às oportunidades 
profissionais ou a reforçar o seu 
contributo para o desenvolvimento das 
políticas e do apoio cultural a nível 
europeu.

Or. en



Alteração 84
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, exposições e 
festivais de caráter internacional;

Or. en
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Alteração 85
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 da literatura 
europeia, a fim de assegurar a maior 
acessibilidade possível;

Or. en



Alteração 86
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 a criação de novos públicos, 
enquanto forma de estimular o interesse e 
melhorar o acesso às obras culturais
europeias e ao património cultural.

Or. en



Alteração 87
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 (c-A) Apoiar as plataformas digitais, a fim 
de reforçar os intercâmbios culturais e 
aumentar a circulação de obras culturais 
e criativas.

Or. en



Alteração 88
Proposta de regulamento
Artigo 10 – título
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Texto da Comissão Alteração

Medidas de apoio da vertente Cultura Medidas de apoio do Programa Cultura

Or. en



Alteração 89
Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – parte introdutória


Texto da Comissão Alteração

A vertente Cultura apoia as seguintes 
medidas:

Para executar as prioridades 
estabelecidas no artigo 9°, o Programa
Cultura apoia:

Or. en



Alteração 90
Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – alínea a)


Texto da Comissão Alteração

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

(a) As medidas e os projetos de cooperação 
transnacional que reúnam operadores 
culturais e criativos de diferentes países, 
para realizar atividades setoriais ou 
intersetoriais;

Or. en



Alteração 91
Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – 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;
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Or. en



Alteração 92
Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – 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 uma plataforma europeia para 
desenvolver talentos emergentes e que 
promovam a mobilidade e a formação de 
artistas e profissionais dos setores 
culturais e criativos, bem como a 
circulação das suas obras;

Or. en



Alteração 93
Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – alínea d)


Texto da Comissão Alteração

(d) Apoio à tradução literária; (d) Traduções literárias e a sua promoção 
sucessiva;

Or. en



Alteração 94
Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 (d-A) A tradução, legendagem e 
audiodescrição, através da utilização de 
tecnologias digitais, de obras culturais e 
criativas, como espetáculos ao vivo e 
exposições, a fim de assegurar uma 
melhor acessibilidade e distribuição 
dessas obras;
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Or. en



Alteração 95
Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – 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 da União, a marca do património 
europeu e as capitais europeias da cultura.

Or. en



Alteração 96
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 1-A. As medidas de apoio estabelecidas no 
n.º 1 destinam-se, particularmente, a 
apoiar projetos sem fins lucrativos.

Or. en



Alteração 97
Proposta de regulamento
Capítulo IV – título


Texto da Comissão Alteração

Vertente MEDIA Programa MEDIA

Or. en
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Alteração 98
Proposta de regulamento
Artigo 11 – título


Texto da Comissão Alteração

Prioridades da vertente MEDIA Prioridades do Programa MEDIA

Or. en



Alteração 99
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. O Programa MEDIA terá as seguintes
prioridades:

Or. en



Alteração 100
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) Facilitar a aquisição e a melhoria de 
competências e aptidões dos profissionais 
do audiovisual e o desenvolvimento de 
redes, em especial a utilização de 
tecnologias digitais, para garantir uma 
adaptação à evolução dos mercados, a 
testagem de novas abordagens para a 
criação de novos públicos e a testagem de 
novos modelos comerciais;

Or. en
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Alteração 101
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 União, e 
facilitar as coproduções europeias e 
internacionais, incluindo com empresas de 
difusão televisiva;

Or. en



Alteração 102
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) Incentivar os intercâmbios entre 
empresas, facilitando o acesso dos 
operadores do setor audiovisual aos 
mercados e a ferramentas comerciais que 
lhes permitam reforçar a visibilidade dos 
projetos nos mercados da União e 
internacional.

Or. en



Alteração 103
Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – alínea a)


Texto da Comissão Alteração

(a) Apoiar a distribuição cinematográfica, 
através de atividades transnacionais de 
marketing, de promoção, de distribuição e 
de exibição dos projetos audiovisuais;

(a) Apoiar a distribuição cinematográfica, 
através de atividades transnacionais de 
marketing, promoção, distribuição e 
exibição de obras audiovisuais;

Or. en
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Alteração 104
Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – alínea b)


Texto da Comissão Alteração

(b) Apoiar a comercialização e a 
distribuição transnacionais através de 
plataformas em linha;

(b) Promover a comercialização, 
promoção e distribuição transnacionais de 
obras audiovisuais através de plataformas 
em linha;

Or. en



Alteração 105
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 a criação de novos públicos 
enquanto forma de aumentar o interesse e 
melhorar o acesso às obras audiovisuais, 
em especial através da sua promoção, de 
eventos e festivais, e do desenvolvimento 
de competências cinematográficas;

Or. en



Alteração 106
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 novos 
e mais flexíveis, que favoreçam a 
emergência de novos modelos comerciais.

Or. en





PR\909697PT.doc 49/2 PE494.523v01-00

PT

Alteração 107
Proposta de regulamento
Artigo 12 – título


Texto da Comissão Alteração

Medidas de apoio da vertente MEDIA Medidas de apoio do Programa MEDIA

Or. en



Alteração 108
Proposta de regulamento
Artigo 12 – parte introdutória


Texto da Comissão Alteração

A vertente MEDIA apoia as seguintes 
medidas:

Para executar as prioridades 
estabelecidas no artigo 11°, o Programa
MEDIA apoia:

Or. en



Alteração 109
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) A oferta de uma vasta gama de 
medidas que promovam a aquisição e a 
melhoria de competências por parte dos 
profissionais do audiovisual, a partilha de 
conhecimentos e a ligação em rede, 
incluindo a integração de tecnologias 
digitais;

Or. en



Alteração 110
Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea a-A) (nova)



PE494.523v01-00 50/2 PR\909697PT.doc

PT


Texto da Comissão Alteração

 (a-A) A legendagem, dobragem e 
audiodescrição de obras audiovisuais;

Or. en



Alteração 111
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) A criação de obras audiovisuais 
europeias com maior potencial de
divulgação transfronteiras;

Or. en



Alteração 112
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 que favoreçam a realização de 
coproduções europeias e internacionais de 
obras audiovisuais, incluindo obras
televisivas;

Or. en



Alteração 113
Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea d)


Texto da Comissão Alteração

(d) Facilitar o acesso a eventos comerciais 
profissionais e aos mercados audiovisuais, 

(d) Medidas que facilitem o acesso a 
eventos comerciais profissionais e aos 
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bem como a utilização de ferramentas 
comerciais em linha, dentro e fora da 
Europa;

mercados audiovisuais, bem como a 
utilização de ferramentas comerciais em 
linha, dentro e fora da União;

Or. en



Alteração 114
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 com vista à criação de
mecanismos de apoio à distribuição de 
filmes europeus não nacionais através da 
distribuição cinematográfica e em todas as 
outras plataformas, bem como às 
atividades de venda internacional;

Or. en



Alteração 115
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 facilitem a circulação de 
filmes europeus em todo o mundo e de 
filmes internacionais na União, em todas 
as plataformas;

Or. en



Alteração 116
Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea g)


Texto da Comissão Alteração

(g) Apoiar a criação de uma rede europeia 
de entidades responsáveis pela exploração 

(g) Uma rede europeia de operadores
responsáveis pela exploração de cinemas 
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de cinemas cuja programação inclua uma 
parte significativa de filmes europeus não 
nacionais, bem como a integração de 
tecnologias digitais;

cuja programação inclua uma parte 
significativa de filmes europeus não 
nacionais, bem como a integração de 
tecnologias digitais, nomeadamente de 
serviços de apoio por satélite;

Or. en

Justificação

A conjugação de tecnologias digitais e por satélite veio oferecer uma segunda vida aos 
teatros e cinemas, facilitando e tornando mais barata a distribuição de filmes e facilitando 
igualmente a radiodifusão de eventos e de espetáculos ao vivo.


Alteração 117
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;

Or. en



Alteração 118
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 do público acerca das 
obras audiovisuais europeias e o seu
interesse, participação ativa e parcerias 
criativas relativamente às mesmas;

Or. en



Alteração 119
Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea i-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

 (i-A) Atividades concebidas para 
promover as competências 
cinematográficas e ligadas aos meios de 
comunicação social, nomeadamente em 
cooperação com instituições culturais e 
universidades;

Or. en



Alteração 120
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.

(j) 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. en



Alteração 121
Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 Artigo 12.º-A
 Participação no Observatório Europeu do 

Audiovisual
 1. A participação da União no 

Observatório Europeu do Audiovisual faz 
parte integrante do Programa MEDIA e 
contribui para a concretização dos seus 
objetivos:

 (a) encorajando a transparência e a 
criação de maior equilíbrio no acesso a 
informações jurídicas e financeiras/sobre 
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os mercados e contribuindo para a 
comparabilidade de informações jurídicas 
e estatísticas;

 (b) fornecendo análises de dados e de 
mercado úteis para a elaboração das 
linhas de ação do Programa MEDIA e 
para a avaliação do seu impacto no 
mercado.

 2. Nas suas relações com o Observatório, 
a União é representada pela Comissão.

Or. en



Alteração 122
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parte introdutória


Texto da Comissão Alteração

1. Compete à Comissão, em cooperação 
com os Estados-Membros, assegurar a 
coerência e a complementaridade globais 
do programa com:

1. Compete à Comissão, em cooperação 
com os Estados-Membros, assegurar a 
coerência e a complementaridade globais 
do Programa-Quadro e das suas sinergias
com:

Or. en



Alteração 123
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 União, como 
as políticas nos domínios da educação, 
emprego, coesão social e territorial, saúde, 
mercado interno, juventude, cidadania, 
relações externas, comércio, investigação 
e inovação, empresas, turismo, justiça e 
desenvolvimento;

Or. en
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Alteração 124
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b)


Texto da Comissão Alteração

(b) Outras fontes de financiamento 
pertinentes da UE nos domínios da cultura 
e dos meios de comunicação social, em 
especial o Fundo Social Europeu, o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, os 
programas de investigação e inovação, os 
instrumentos financeiros relativos à 
justiça e à cidadania, os programas de 
cooperação externa e os instrumentos de 
pré-adesão. Em particular, é importante 
garantir sinergias, ao nível da execução, 
entre o programa e as estratégias 
nacionais e regionais a favor da 
especialização inteligente.

(b) Outras fontes de financiamento 
pertinentes da União nos domínios da 
cultura e dos meios de comunicação social, 
em especial o Fundo Social Europeu, o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional e os programas de investigação e 
inovação;

Or. en



Alteração 125
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 (b-A) Os instrumentos financeiros 
relacionados com a justiça e a cidadania, 
os programas de cooperação externa e os 
instrumentos de pré-adesão;

Or. en



Alteração 126
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

 (b-B) Outros programas da União;

Or. en



Alteração 127
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b-C) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 (b-C) Estratégias nacionais, regionais e 
locais.

Or. en



Alteração 128
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 sem prejuízo dos
compromissos internacionais da União.

Or. en



Alteração 129
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 

1. A Comissão assegura um 
acompanhamento regular e a avaliação 
externa do Programa-Quadro, face aos 
indicadores qualitativos e quantitativos de 
desempenho infra:
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complementares de outras atividades 
realizadas aos níveis europeu e nacional 
que afetem os setores culturais e criativos:

Or. en



Alteração 130
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória


Texto da Comissão Alteração

(a) Indicadores dos objetivos gerais 
referidos no artigo 4.°:

(a) indicadores dos objetivos gerais 
referidos no artigo 4.°:

Or. en



Alteração 131
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;

– parte do emprego e percentagem do 
produto interno bruto asseguradas pelos 
setores culturais e criativos;

Or. en



Alteração 132
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.

– dados estatísticos relativos ao acesso nos 
Estados-Membros às obras culturais e 
criativas europeias não nacionais, 
nomeadamente obras audiovisuais;

Or. en
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Alteração 133
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – travessão 2-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 – dados estatísticos relativos ao acesso às 
obras culturais e criativas europeias, 
nomeadamente obras audiovisuais, dentro 
e fora de outros países participantes;

Or. en



Alteração 134
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 1 – frase introdutória


Texto da Comissão Alteração

No que se refere ao objetivo de apoiar a 
capacidade dos setores culturais e 
criativos europeus, referido no artigo 5.º, 
alínea a):

(i) No que respeita ao objetivo referido no 
artigo 5°, alínea a):

Or. en



Alteração 135
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 1 – alínea b) – parágrafo 1 – travessão 1


Texto da Comissão Alteração

– internacionalização dos operadores 
culturais e número de parcerias 
transnacionais criadas;

– a escala das atividades internacionais
dos operadores culturais e criativos e o
número de parcerias transnacionais criadas;

Or. en
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Alteração 136
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 1 – alínea b) – parágrafo 1 – travessão 2


Texto da Comissão Alteração

– número de experiências de 
aprendizagem proporcionadas aos 
artistas/operadores culturais que 
melhoraram as suas competências e
empregabilidade.

– o número de atividades apoiadas pelo 
Programa-Quadro que melhoraram as 
competências e as aptidões dos operadores 
culturais e criativos e, consequentemente,
a sua empregabilidade.

Or. en



Alteração 137
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 2 – frase introdutória


Texto da Comissão Alteração

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):

(ii) No que diz respeito ao objetivo referido 
no artigo 5°, alínea b):

Or. en



Alteração 138
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 2 – parte 1 – frase introdutória


Texto da Comissão Alteração

Vertente Cultura: Programa Cultura:

Or. en



Alteração 139
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 1 – alínea b) – parágrafo 2 – parte 1 – travessão 1



PE494.523v01-00 60/2 PR\909697PT.doc

PT


Texto da Comissão Alteração

– número de pessoas alcançadas direta e 
indiretamente através de projetos apoiados 
pelo programa.

– o número de pessoas alcançadas através 
de projetos apoiados pelo 
Programa-Quadro.

Or. en



Alteração 140
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 2 – parte 2 – frase introdutória


Texto da Comissão Alteração

Vertente MEDIA: Programa MEDIA:

Or. en



Alteração 141
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);

– o número de entradas em filmes europeus 
não nacionais nos cinemas da União e em 
filmes europeus no mundo (10 principais 
mercados não europeus);

Or. en



Alteração 142
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.

– a percentagem de obras audiovisuais 
europeias nos cinemas, na televisão e em
plataformas digitais.
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Or. en



Alteração 143
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 3 – frase introdutória


Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito ao objetivo de reforço 
da capacidade financeira dos setores 
culturais e criativos, a que se refere o 
artigo 5.º, alínea c):

(iii) No que diz respeito ao objetivo a que 
se refere o artigo 5°, alínea c):

Or. en



Alteração 144
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;

– o volume de empréstimos concedidos no 
âmbito do mecanismo de garantia,
distribuídos por país de origem, tamanho 
e subsetores das PME e organizações;

Or. en



Alteração 145
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 3 – travessão 1-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 – o volume de empréstimos concedidos 
por intermediários financeiros, 
distribuídos pelo seu país de origem;

Or. en
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Alteração 146
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 1 – alínea b) – parágrafo 3 – travessão 2


Texto da Comissão Alteração

– número e dispersão geográfica das 
instituições financeiras que permitem o 
acesso ao financiamento por parte dos 
setores culturais e criativos;

– o número e dispersão geográfica dos 
intermediários financeiros;

Or. en



Alteração 147
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 1 – alínea b) – parágrafo 3 – travessão 3


Texto da Comissão Alteração

– número, país de origem e subsetores dos 
beneficiários finais do mecanismo 
financeiro.

– o número, país de origem e subsetores 
das PME e organizações que beneficiam
do mecanismo de garantia;

Or. en



Alteração 148
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 3 – travessão 3-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 – a taxa média de incumprimento de 
empréstimos, distribuídos por país de 
origem, tamanho e subsetores das PME e 
organizações.

Or. en



Alteração 149
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b) parágrafo 4 – frase introdutória
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Texto da Comissão Alteração

No que se refere ao objetivo de apoio à 
cooperação política transnacional,
referido no artigo 5.º, alínea d):

(iv) No que se refere ao objetivo referido 
no artigo 5.º, alínea d):

Or. en


Alteração 150
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.

– o 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. en



Alteração 151
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 1-A. A fim de garantir o 
acompanhamento ótimo e a avaliação do 
Programa-Quadro, a Comissão deve ter 
competências para adotar atos delegados 
nos termos do artigo 17.º, alínea b), 
adaptando os indicadores de desempenho 
qualitativos e quantitativos definidos no 
n.º 1.

Or. en



Alteração 152
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2
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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 153
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – parte introdutória


Texto da Comissão Alteração

3. A avaliação deve ter um âmbito 
adequado e ser realizada em tempo útil, 
ou seja, de modo a poder ser utilizada no 
processo de decisão.

Suprimido

Or. en



Alteração 154
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 

(a) A Comissão deve assegurar que o 
Programa-Quadro é objeto de uma 
avaliação regular, externa e 
independente. A fim de avaliar a eficácia 
do Programa-Quadro em termos de 
realização dos objetivos, bem como a sua 
eficiência, a avaliação deve considerar a 
possibilidade de simplificação do 
Programa-Quadro, a sua coerência interna 
e externa e 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 de empréstimos 
concedidos ao abrigo do mecanismo de
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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.

garantia e a taxa de juro média de 
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 155
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea b)


Texto da Comissão Alteração

(b) A Comissão deve avaliar o impacto a 
longo prazo e a duração dos efeitos das 
medidas aplicadas, tendo em vista a 
decisão sobre a eventual renovação, 
alteração ou suspensão de um programa 
ulterior.

(b)  A Comissão deve avaliar o impacto a 
longo prazo e a duração dos efeitos do 
Programa-Quadro, do ponto de vista da 
próxima geração de programas 
financeiros plurianuais.

Or. en



Alteração 156
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 1-A. A Comissão assegura a divulgação 
de informações pertinentes aos centros de 
informação Europa Criativa referidos no 
Capítulo II.

Or. en
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Alteração 157
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2


Texto da Comissão Alteração

2. A rede de centros de informação Europa 
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.

2. A rede de centros de informação Europa 
Criativa deve garantir a comunicação e a 
divulgação das informações relativas aos 
apoios concedidos pela União e aos 
resultados obtidos no respetivo país 
participante.

Or. en



Alteração 158
Proposta de regulamento
Capítulo VI – título


Texto da Comissão Alteração

Acesso ao programa Acesso ao Programa-Quadro

Or. en



Alteração 159
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1


Texto da Comissão Alteração

1. O programa deve promover a 
diversidade cultural a nível internacional, 
em conformidade com a Convenção da 
UNESCO de 2005 sobre a Proteção e a 
Promoção da Diversidade das Expressões 
Culturais.

1. O Programa-Quadro deve promover a 
diversidade cultural a nível internacional, 
em conformidade com a Convenção da 
UNESCO de 2005 sobre a Proteção e a 
Promoção da Diversidade das Expressões 
Culturais.

Or. en
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Alteração 160
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. Podem participar no Programa-Quadro, 
exceto nas medidas enumeradas no artigo 
7.º:

 – os Estados-Membros e
 – na condição de estarem reunidas, ou em 

vias de o ser, incluindo para o Programa
MEDIA, as condições definidas 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, os 
seguintes países:

Or. en



Alteração 161
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – alínea b)


Texto da Comissão Alteração

(b) Os países da EFTA que são membros 
do EEE, nas condições definidas no 

(b) Os países da Associação Europeia de 
Comércio Livre que são membros do 
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Acordo sobre o EEE; Espaço Económico Europeu (EEE), nas 
condições definidas no Acordo sobre o 
EEE;

Or. en



Alteração 162
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – alínea d)


Texto da Comissão Alteração

(d) Os países abrangidos pela política 
europeia de vizinhança, nos termos 
definidos com estes países nos 
acordos-quadro que preveem a sua 
participação em programas da União 
Europeia.

(d) Os países abrangidos pela política 
europeia de vizinhança, nos termos 
definidos com estes países nos 
acordos-quadro que preveem a sua 
participação em programas da União.

Or. en



Alteração 163
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3


Texto da Comissão Alteração

3. O programa está aberto a ações de 
cooperação bilateral ou multilateral 
visando países ou regiões específicos, com 
base em dotações suplementares.

3. O Programa-Quadro está aberto a ações 
de cooperação bilateral ou multilateral 
visando países ou regiões específicos, com 
base em dotações suplementares.

Or. en



Alteração 164
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4


Texto da Comissão Alteração

4. O programa permite ações de 
cooperação e ações conjuntas com países 

4. O Programa-Quadro permite ações de 
cooperação e ações conjuntas com países 
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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.

que nele não participem, bem como com 
organizações internacionais ativas nos 
setores culturais e criativos, como a 
UNESCO, o Conselho da Europa, a 
Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Económico e a 
Organização Mundial da Propriedade 
Intelectual, com base em contribuições 
conjuntas para a realização dos objetivos 
do Programa-Quadro.

Or. en



Alteração 165
Proposta de regulamento
Artigo 17


Texto da Comissão Alteração

Artigo 17 Suprimido
Execução do programa 

Com vista à execução do programa, a 
Comissão adotará 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.



Or. en
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Alteração 166
Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 Artigo 17.°-A


 Programa de trabalho anual
 (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 que se refere 
às subvenções, devem referir as 
prioridades, os principais critérios de 
avaliação e a taxa máxima do 
cofinanciamento.

Or. en



Alteração 167
Proposta de regulamento
Artigo 17-B (novo)


Texto da Comissão Alteração
 Artigo 17.°-B



 Exercício da delegação
 1. A competência atribuída à Comissão 

para a adoção de atos delegados está 
sujeita às condições estabelecidas no 
presente artigo.

 2. O poder de adotar atos delegados 
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referido nos artigos 14.º, n.º1-A e 17.º-A, 
n.º 1, é conferido à Comissão por um 
período de sete anos a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento 
e para o período de duração do programa.

 3. A delegação de poderes referida nos 
artigos 14.º, n.º 1-A e 17.-A, n.º 1, pode ser 
revogada a qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes especificados nessa 
decisão. Essa decisão produz efeitos a 
partir do dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou de uma data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta a validade dos atos delegados já em 
vigor.

 4. Sempre que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

 5. Um ato delegado adotado nos termos 
dos artigos 14.°, n.º 1-A, e 17.º-A, n.º 1, só 
entra em vigor se não tiverem sido 
formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de 
dois meses a contar da notificação desse 
ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes do termo desse 
período, estes últimos tiverem informado 
a Comissão de que não formularão 
objeções. Esse prazo é prorrogado por 
dois meses, por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.



Or. en



Alteração 168
Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão será assistida pelo Comité 
do Programa Europa Criativa. Este 
constitui um comité na aceção dada pelo 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Suprimido

Or. en



Alteração 169
Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2


Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 4.º 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Suprimido

Or. en





Alteração 170
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, 
ascende a 1 801 000 000 euros.

Or. en



Alteração 171
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1-A (novo)
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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, sendo que, pelo menos, 4% 
reverterá para as medidas de cooperação 
transnacional enumeradas no artigo 8.º e 
para a rede de informação Europa 
Criativa referida no Capítulo II.

Or. en



Alteração 172
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1-B (novo)


Texto da Comissão Alteração

 1-B. A ajuda financeira concedida não 
poderá exceder 50% do orçamento geral 
das ações apoiadas, a menos que tal seja 
especificamente indicado no programa de 
trabalho anual ou no concurso relevante. 
A ajuda financeira concedida não poderá, 
em caso algum, exceder 75% do 
orçamento geral das ações apoiadas.

Or. en



Alteração 173
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

 1-C. Os fundos que continuam por 
atribuir, ao abrigo da vertente 
intersetorial, às medidas previstas no 
artigo 7.º são repartidos pelos programas 
Cultura e MEDIA.

Or. en



Alteração 174
Proposta de regulamento
Anexo I – título


Texto da Comissão Alteração

MODALIDADES DE EXECUÇÃO DO
MECANISMO FINANCEIRO PARA OS 
SETORES CULTURAIS E CRIATIVOS

MECANISMO FINANCEIRO DE 
GARANTIA PARA OS SETORES 

CULTURAIS E CRIATIVOS

Or. en



Alteração 175
Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

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. O apoio financeiro concedido 
desta forma está limitado às pequenas e 
médias empresas e organizações que 
operam nos setores culturais e criativos.

Suprimido

Or. en
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Alteração 176
Proposta de regulamento
Anexo I – parte 1 – ponto 1 – parte introdutória


Texto da Comissão Alteração

O mecanismo financeiro para os setores 
culturais e criativos visa:

O mecanismo financeiro de garantia 
prevê:

Or. en



Alteração 177
Proposta de regulamento
Anexo I – parte 1 – ponto 1 - alínea a)


Texto da Comissão Alteração

(a) fornecer garantias a intermediários 
financeiros relevantes dos países que 
participam no programa Europa Criativa;

(a) garantias a intermediários financeiros 
relevantes da União;

Or. en



Alteração 178
Proposta de regulamento
Anexo I – parte 1 – ponto 1 – alínea b)


Texto da Comissão Alteração

(b) fornecer uma assistência e capacidade 
técnica adicionais aos intermediários 
financeiros, para que possam avaliar os 
riscos associados aos operadores dos
setores culturais e criativos;

(b) intermediários financeiros com uma 
assistência e capacidade técnica adicionais 
para avaliar os riscos associados às PME e 
às organizações, bem como aos seus 
projetos culturais e criativos;

Or. en



Alteração 179
Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2 – título
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Texto da Comissão Alteração

2. Seleção de intermediários 2. Seleção de intermediários financeiros

Or. en



Alteração 180
Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – parágrafo 1 – parte introdutória


Texto da Comissão Alteração

Os intermediários serão selecionados de 
acordo com as melhores práticas do 
mercado, tendo em conta:

Os intermediários financeiros serão 
selecionados pelo Fundo Europeu de 
Investimento de acordo com as melhores 
práticas do mercado e com os objetivos 
específicos referidos no artigo 7.º.

 Entre os critérios de seleção incluem-se, 
nomeadamente:

Or. en



Alteração 181
Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2 – parágrafo 1 – travessão 1


Texto da Comissão Alteração

– o volume do financiamento por 
empréstimo concedido aos operadores
culturais e criativos e/ou

– o volume do financiamento por 
empréstimo concedido, até ao momento,
às PME e a organizações dos setores
culturais e criativos;

Or. en



Alteração 182
Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2 – parágrafo 1 – travessão 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

 – o volume do financiamento por 
empréstimo reservado para ser concedido 
às PME e a organizações dos setores 
culturais e criativos;

Or. en



Alteração 183
Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – parágrafo 1 – travessão 2


Texto da Comissão Alteração

– o acesso dos operadores culturais e 
criativos ao financiamento e/ou

Suprimido

Or. en



Alteração 184
Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – parágrafo 1 – travessão 3


Texto da Comissão Alteração

– o risco assumido pelo intermediário em 
causa ao financiar operadores culturais e 
criativos.

Suprimido

Or. en



Alteração 185
Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2 – parágrafo 1 – travessão 3-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 – a política de gestão dos riscos 
associados a operações de empréstimo, 
nomeadamente no que diz respeito a 
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projetos culturais e criativos;

Or. en



Alteração 186
Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2 – parágrafo 1 – travessão 3-B (novo)


Texto da Comissão Alteração

 – a capacidade de criar uma carteira de 
empréstimos diversificada e de propor um 
plano de comercialização e promoção às 
PME de várias regiões e subsetores.

Or. en



Alteração 187
Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 3 – título


Texto da Comissão Alteração

3. Duração do mecanismo financeiro 
destinado aos setores culturais e criativos

3. Duração do mecanismo financeiro de 
garantia

Or. en



Alteração 188
Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 3 – parágrafo 2


Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o artigo 18.º, n.º 2, 
do Regulamento n.º XX/2012 [o 
regulamento financeiro], os rendimentos e
reembolsos gerados pelas garantias são 
atribuídos ao mecanismo financeiro. No 
caso de mecanismos financeiros já criados 
pelo anterior quadro financeiro 
plurianual, as receitas e os reembolsos 

Em conformidade com o artigo 18.º, n.º 3,
alínea h), do Regulamento n.º XX/2012 [o 
regulamento financeiro], os reembolsos 
gerados pelas garantias são atribuídos ao 
mecanismo financeiro de garantia por um 
período que não pode exceder o período 
de autorização acrescido de 10 anos. No 
caso do Fundo de Garantia à Produção 
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gerados por operações iniciadas no 
período precedente são atribuídos ao 
mecanismo financeiro para o período em 
curso.

MEDIA, os reembolsos gerados pelas suas
operações estabelecidas no período 
precedente ao abrangido pelo 
Programa-Quadro são atribuídos ao 
mecanismo financeiro de garantia para o 
período em curso.

Or. en



Alteração 189
Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 4 – parágrafo 1


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 de garantia
consistirá na prestação de apoio 
especializado aos intermediários 
financeiros, a fim de melhorar os seus 
conhecimentos acerca dos setores 
culturais e criativos – no que se refere à 
natureza intangível dos bens de garantia, 
à dimensão do mercado com falta de 
massa crítica e à natureza típica dos 
produtos e serviços – e na transmissão de
capacidades técnicas adicionais a cada 
intermediário financeiro no domínio da 
criação de carteiras e da avaliação dos 
riscos associados a projetos culturais e 
criativos.

Or. en



Alteração 190
Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 4 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

 Os promotores do reforço das capacidades 
são selecionados pelo Fundo Europeu de 
Investimento (FEI) em nome do 
mecanismo financeiro de garantia e sob a 
supervisão da Comissão, através de um 
procedimento de adjudicação de contratos 
público e aberto, com base em 
capacidades técnicas apropriadas.

Or. en



Alteração 191
Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 5 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

A dotação orçamental abrange a totalidade 
dos custos do mecanismo financeiro, 
incluindo os montantes devidos aos 
intermediários financeiros a título 
nomeadamente de perdas decorrentes de 
garantias, encargos exigidos pelo FEI para 
a gestão dos recursos da União e quaisquer 
outros custos ou despesas elegíveis.

A dotação orçamental abrange a totalidade 
dos custos do mecanismo financeiro de 
garantia, incluindo os montantes devidos 
aos intermediários financeiros a título 
nomeadamente de perdas decorrentes de 
garantias, encargos exigidos pelo FEI para 
a gestão dos recursos da União e quaisquer 
outros custos ou despesas elegíveis.

Or. en



Alteração 192
Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 6 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Cada intermediário deve assegurar uma 
visibilidade e uma transparência 
apropriadas do apoio concedido pela 
União, incluindo informações pertinentes 
sobre as oportunidades de financiamento 
previstas pelo programa.

Cada intermediário deve assegurar uma 
visibilidade e uma transparência 
apropriadas do apoio concedido ao abrigo 
do mecanismo financeiro de garantia, 
incluindo informações pertinentes sobre as 
oportunidades de financiamento previstas 
pelo mecanismo financeiro de garantia.
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Or. en



Alteração 193
Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 6 – parágrafo 1-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;
 – fundos de maneio (como financiamento 

intercalar, financiamento para colmatar o 
défice, incentivos fiscais, etc.).

Or. en



Alteração 194
Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 6 – parágrafo 2


Texto da Comissão Alteração

É importante garantir que os 
beneficiários finais são devidamente 
informados sobre as oportunidades de 
financiamento disponíveis.

Suprimido

Or. en



Alteração 195
Proposta de regulamento
Anexo I-A (novo) – título


Texto da Comissão Alteração

 Anexo I-A
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 Logotipos dos programas

Or. en



Alteração 196
Proposta de regulamento
Anexo I-A (novo) – ponto 1

Texto da Comissão



Alteração
1. O logotipo do Programa Cultura é o seguinte:

Or. en



Alteração 197
Proposta de regulamento
Anexo I-A (novo) – ponto 2

Texto da Comissão



Alteração

2. O logotipo do Programa MEDIA é o seguinte:
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Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução 

A relatora considera que a proteção e a promoção da criatividade e da cultura são necessárias 
para reforçar as raízes e o futuro da unidade europeia na diversidade, com o seu pluralismo, 
democracia e coabitação pacífica, bem como para reforçar o seu modelo social, a inovação, a 
inclusão social, o desenvolvimento sustentável, o diálogo intercultural e a abertura a países 
terceiros.

Nesta perspetiva, a UE protege e promove o património material e imaterial e garante que a 
dimensão cultural é tida em consideração em todas as políticas.

A relatora reconhece os esforços da Comissão no sentido de realizar todo o potencial dos 
setores criativos e culturais em termos de crescimento, competitividade e criação de 
empregos, bem como em termos da proteção e da promoção da diversidade cultural e 
linguística europeia.

Atualmente, o contributo dos setores culturais e criativos para o PIB europeu é de 2,6%, com 
tendência crescente, o que é assinalável dado o atual contexto de crise económica, com mais 
de 5 milhões de empregos criados.

Além disso, foi dada especial atenção à coerência e à complementaridade do programa 
proposto com outras políticas e ações da União (nomeadamente, nos domínios da educação, 
coesão, investigação e das empresas).

1. Estrutura do programa (artigos 1.º a 6.º)

A relatora saúda a tentativa da Comissão de criar pontes entre os setores culturais e 
audiovisuais através da criação de uma vertente intersetorial, que os ajudará a combater os 
atuais desafios globais: a fragmentação do mercado europeu gerada pela diversidade 
linguística e cultural, a necessidade de adaptação à globalização e à transição para o sistema 
digital, a falta de dados comparáveis e as dificuldades das PME ativas nos domínios culturais 
e criativos em aceder ao crédito, sendo que todos eles exigem uma ação a nível da União.

No entanto, a relatora sugere que se deve ter em conta a natureza própria de cada setor, bem 
como as suas especificidades e necessidades particulares. O Programa Europa Criativa 
proposto deve, por isso, ser criado enquanto Programa-Quadro (alterações 27 e 28), composto 
por dois programas independentes, ou seja, um Programa Cultura e um Programa MEDIA, e 
uma vertente intersetorial, tendo cada um dos programas as suas prioridades, objetivos e 
critérios de avaliação específicos.

2. Definições e objetivos (artigos 2.º a 5.º)

A relatora propõe a clarificação das definições de setores culturais e criativos (alteração 30), 
operadores culturais e criativos (alteração 31) e PME (alteração 32).

No que diz respeito aos objetivos gerais (artigo 4.º) e específicos (artigo 5.º), a relatora propõe 
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a introdução da salvaguarda e da valorização do património cultural europeu (alterações 7 e 
39), enquanto objetivo geral, e o apoio à expressão artística e criativa, através da mobilidade, 
da circulação, do estabelecimento de parcerias e ainda da promoção dos operadores culturais e 
criativos, nomeadamente das mulheres (alteração 44), bem como o melhor acesso dos 
cidadãos à cultura (alteração 46), enquanto objetivos específicos.

3. Vertente intersetorial (Capítulo II)

a. Mecanismo financeiro de garantia para os setores culturais e criativos (artigo 7.º e Anexo I)

No artigo 7.º (alterações 56 a 61) e no Anexo I (alterações 175 a 195), a relatora propõe uma 
melhor descrição do funcionamento do mecanismo financeiro de garantia. A relatora sugere, 
nomeadamente, que apenas as PME e as organizações estabelecidas nos Estados-Membros 
devem beneficiar do mecanismo financeiro (alteração 57).

Tendo em conta a falta de disposições claras e específicas sobre o funcionamento do 
mecanismo financeiro de garantia, a relatora propõe igualmente a clarificação das disposições 
relativas aos critérios de seleção e aos mecanismos de controlo (alterações 180 a 187).

A relatora exige ainda uma seleção equilibrada dos projetos em carteira (alterações 144 a 158 
e alteração 187) e sugere que os fundos por atribuir no âmbito das disposições constantes do 
artigo 7.º devem ser redistribuídos pelos programas Cultura e MEDIA (alteração 174).

b. Cooperação política transnacional (artigo 8.º)

A relatora propõe o reforço de algumas questões específicas relativas às medidas de 
cooperação transnacional, como a promoção de plataformas digitais, uma ligação em rede 
mais estruturada, uma melhor cooperação dos operadores, inclusivamente com universidades 
e instituições culturais, no que se refere às competências culturais, ligadas aos meios de 
comunicação social e digitais, bem como ao desenvolvimento de competências 
cinematográficas (alteração 68). A relatora propõe igualmente a concessão de apoio 
específico para a formação de profissionais dos setores culturais e criativos, tendo em vista o 
reforço das suas competências no domínio digital (alteração 69).

A relatora sugere que deve ser combatida a falta de dados comparáveis nos domínios culturais 
e criativos e propõe a realização de um estudo de viabilidade para explorar a possibilidade de 
recolha e análise de dados no domínio dos setores culturais e criativos, que não o setor 
audiovisual (alteração 66).

A relatora considera que o Observatório Europeu do Audiovisual deve continuar a recolher 
dados apenas no domínio do setor audiovisual (alteração 65) e propõe ainda a clarificação 
da participação da União no Observatório, sugerindo a introdução de um novo artigo 12.º-A 
(alteração 121).

c. Rede de centros de informação Europa Criativa 

A relatora propõe que esta questão seja abordada num artigo separado e sugere, à luz do 
princípio da subsidiariedade, que os Estados-Membros tenham liberdade para decidir sobre a 
organização dos seus respetivos centros de informação (alterações 70 a 77), reforçando 
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simultaneamente o papel que eles desempenham e as suas capacidades. A Comissão deve 
igualmente apoiar a rede de centros de informação Europa Criativa (alteração 71).



4. Programa Cultura (Capítulo III)

É realçado o efeito positivo múltiplo de uma melhor circulação de obras culturais e criativas e 
do facto de os operadores beneficiarem de um público mais vasto, nomeadamente crianças, 
jovens, pessoas com deficiência e grupos sub-representados (alteração 44).

A relatora considera que o Programa Cultura deve abranger as obras audiovisuais se estas 
forem acessórias aos seus objetivos (alteração 53) e salienta que o Programa Cultura deve 
apoiar, sobretudo, os projetos sem fins lucrativos (alteração 96).

A relatora aborda outras questões, como as parcerias criativas e a participação ativa (alteração 
81), os festivais (alteração 84), as plataformas digitais que reforcem os intercâmbios culturais 
e a circulação de obras culturais e criativas (alteração 87), a promoção da mobilidade e da 
formação dos artistas (alteração 92) e ainda o apoio à tradução, nomeadamente literária, à 
legendagem e à audiodescrição de obras culturais e criativas em espetáculos ao vivo e 
exposições (alteração 94).

5. Programa MEDIA (Capítulo IV)

Atualmente, 38% dos 30 000 ecrãs europeus depende ainda de celulóide (fonte: Mediasalles) 
e as coproduções são três vezes mais suscetíveis de ser distribuídas no estrangeiro do que as 
produções nacionais (fonte: Eurimages).

É incentivada a aquisição e a melhoria de tecnologias digitais para os cinemas, bem como a 
conceção de medidas com vista à criação de sistemas de apoio à distribuição de filmes 
europeus não nacionais, através da distribuição cinematográfica e em outras plataformas –
nomeadamente, a distribuição por satélite – bem como a atividades de venda internacional, 
incluindo as coproduções cinematográficas e televisivas (alteração 101).

É igualmente encorajada a legendagem, a dobragem e a audiodescrição de obras audiovisuais 
(alteração 110). Deve ser concedido apoio ao estabelecimento de plataformas digitais 
europeias (alteração 114).

São abordadas ainda outras questões, como a aquisição de competências (alteração 109), a 
criação de novos públicos (alteração 100), a participação ativa e as parcerias criativas 
(alteração 118), a promoção de competências cinematográficas e ligadas aos meios de 
comunicação social, bem como a cooperação entre operadores e universidades ou instituições 
culturais (alteração 119).

7. Desempenho e divulgação (Capítulo V)

A relatora propõe a utilização, quer dos indicadores quantitativos quer dos indicadores 
qualitativos específicos de cada programa, no acompanhamento do Programa-Quadro 
(alteração 129) e sugere a clarificação desses indicadores (alterações 30 a 152).
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8. Acesso ao Programa-Quadro (artigo 16.º)

A relatora sugere que o Programa MEDIA deve estar aberto ao mesmo número de países que 
o Programa Cultura, através de uma simplificação das condições de participação (alteração 
160).

9. Logotipos e visibilidade (artigo 6.º-A novo)



A relatora manifesta a sua preocupação pelo facto de a fusão dos programas Cultura e 
MEDIA ser suscetível de prejudicar a visibilidade de ambos, nomeadamente a do Programa 
MEDIA, que é hoje amplamente reconhecido. 

Por conseguinte, a relatora sugere que os logotipos dos programas MEDIA e Cultura 
existentes sejam mantidos (alterações 54, 197 e 198). Além disso, a fim de conferir 
visibilidade ao Programa-Quadro Europa Criativa, a relatora propõe a criação da sua
identidade visual, incluindo a criação de um emblema específico. 

10. Programa de trabalho anual e atos delegados (artigo 17.º-A novo)

Tendo em conta a elaboração aberta e bastante geral da proposta, a relatora considera que as 
disposições de execução propostas não garantem que os legisladores possam efetuar um 
controlo e um acompanhamento suficientes do processo de execução.  

A sugestão da Comissão de aplicar o procedimento consultivo à execução do programa, como 
definido no artigo 4.º do Regulamento 182/2011/UE, não é apropriada, na medida em que ao 
abrigo deste procedimento o Parlamento não poderá exercer controlo sobre a forma como a 
Comissão executa o programa, ou seja, não receberá informações nem terá o direito de 
controlo sobre o programa de trabalho anual, que define em pormenor os objetivos a alcançar, 
os resultados esperados, as modalidades de execução, o montante total do plano de 
financiamento, a descrição das ações a financiar, a indicação do montante atribuído a cada 
ação a título de subvenções, as prioridades, os critérios de avaliação essenciais e a taxa 
máxima de cofinanciamento. 

Estes elementos, nos termos do artigo 290.º do TFUE, complementam os elementos não 
essenciais do ato de base, devendo, por conseguinte, ser incluídos no ato de base ou adotados 
através de atos delegados.

Nesse sentido, a relatora sugere a introdução de atos delegados (alterações 24, 166 e 167) e, 
consequentemente, propõe a eliminação de todas as disposições relativas a atos de execução 
(alterações 23, 165, 168, 169 e 170).

11. Orçamento (artigo 18º)

A relatora acolhe favoravelmente o orçamento proposto de 1 801 milhões de euros, que 
representa um aumento real de 37% relativamente ao orçamento conjunto dos atuais 
programas MEDIA, MEDIA Mundus e Cultura 2007.

No entanto, o âmbito de aplicação do Programa-Quadro é mais vasto do que anteriormente, 
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dada a inclusão das indústrias culturais e criativas, o aumento do número de beneficiários e de 
países participantes, bem como o número de ações a realizar.

A relatora propõe a repartição do orçamento pelos dois programas e pela vertente intersetorial 
(alteração 172) e fornece indicações sobre a taxa máxima de cofinanciamento (alteração 173).


