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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Numa altura em que as consequências sociais e em termos de emprego da crise financeira e 
das medidas de austeridade que adotámos são de uma gravidade sem precedentes e expõem os 
nossos cidadãos a um risco de profunda pobreza e exclusão social a longo prazo, temos de 
assegurar que as nossas propostas legislativas facilitem verdadeiramente a vida dos cidadãos e 
velar por que sejam acessíveis a todos, independentemente da nacionalidade e da origem 
social.

O número de pessoas sem emprego na União Europeia eleva-se atualmente a 24,5 milhões, ou 
seja, 10,2% dos cidadãos em idade de trabalhar, e os jovens têm de fazer face a uma chocante 
taxa de desemprego superior a 22,4% (chegando a atingir quase 50% em vários 
Estados-Membros)1. Temos, por conseguinte, de fazer tudo o que for possível para oferecer 
oportunidades e ajuda aos setores que apresentam um potencial de crescimento. Nos setores 
culturais e criativos, é fácil detetar essa capacidade bem definida de crescimento e 
desenvolvimento, dado que, entre 2000 e 2007, o emprego nestes setores aumentou em média 
3,5% ao ano face ao crescimento de 1% da economia da UE-27 no seu conjunto2. Em 2008, 
estes setores representaram 4,5% do PIB europeu e empregaram cerca de 3,8% da mão de 
obra; além disso, exercem uma influência positiva e estimulante noutros setores, como o 
turismo, as tecnologias da informação, a educação, etc.

O programa Europa Criativa (a seguir denominado "o programa") é mais um 
programa-quadro suscetível de melhorar significativamente a vida dos operadores das 
indústrias criativas e culturais, mas apenas na condição de ser instituído de forma adequada e 
de dar resposta às necessidades e aos desafios destes setores e de todos os seus operadores.

No entanto, os setores culturais e criativos são tão heterogéneos e diversos quanto a União 
Europeia na sua globalidade. A proposta da Comissão já refere o facto de os setores culturais 
e criativos da UE estarem fragmentados em função das fronteiras nacionais e linguísticas; não 
podemos, contudo, ignorar que existem outras diferenças no que se refere às possibilidades 
que se oferecem aos operadores de criar e manter as suas atividades. Nos Estados-Membros 
com uma capacidade de produção mais baixa, um poder de compra limitado e uma capacidade 
de patrocínio reduzida, a situação dos setores culturais e criativos é muito mais difícil. A 
relatora sugere, por isso, que sejam envidados esforços particulares a favor destes países para 
promover o potencial que os setores culturais e criativos têm para chegar aos clientes.

Outro fator que convém assinalar é o da difícil tarefa com que se deparam os operadores que 
pertencem a grupos socialmente desfavorecidos (como pessoas portadoras de deficiência, 
pessoas de diferentes grupos minoritários, etc.) para ter acesso ao programa e aos 
financiamentos em geral. A relatora gostaria de sublinhar que os direitos culturais destas 
pessoas devem ser protegidos e promovidos.

É ainda necessário referir a importância das microempresas. De acordo com os dados da 
Comissão, 99% da totalidade das empresas da UE são PME e 90% destas são, na verdade, 

                                               
1 Comunicado de imprensa do Eurostat, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/52&
2 Comunicado de imprensa da Comissão, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1399
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microempresas (ou seja, empresas com menos de 10 empregados e que em média empregam 
5 pessoas). Estas microempresas empregam 53% da mão de obra da Europa, razão pela qual 
são essenciais para as nossas economias. Desempenham igualmente um papel importante nos 
setores culturais e criativos, pelo que é fundamental que possam beneficiar do programa.
Os jovens operadores também não podem ser esquecidos. É essencial que recebam toda a 
ajuda e todos os incentivos possíveis para criar, dirigir e internacionalizar as suas empresas e 
organizações.

Para reforçar a competitividade dos setores culturais e criativos e tornar a Estratégia Europa 
2020 uma realidade, o programa deve ajudar estes setores a operar a nível transnacional, 
dotando-os das competências de comunicação e empresariais necessárias neste contexto, e 
deve igualmente promover a oferta de programas de formação no domínio da gestão, do 
comércio e do empreendedorismo adaptados aos profissionais destes setores, com o objetivo 
de aumentar a sua autonomia financeira e garantir a sustentabilidade das suas atividades.

Para que estes setores progridam de forma mais significativa, é necessário assegurar a 
coerência e a complementaridade gerais do programa com outras fontes de financiamento 
relevantes da UE, como o FSE, o Programa da UE para a Mudança e a Inovação Social, o 
FEDER, etc.

Tal como no caso de outros programas, o controlo e a avaliação revestem-se de uma 
importância crucial, pelo que é essencial dispor de um conjunto de indicadores fiáveis. Para 
ter um quadro mais detalhado da situação e das mudanças nestes setores (decorrentes do 
programa), é necessário dispor não apenas de dados relativos à percentagem de empregos e do 
PIB por que são responsáveis, mas também de números sobre as mudanças registadas no que 
se refere à sustentabilidade dos operadores e à acessibilidade ao programa de operadores 
socialmente desfavorecidos. Além disso, no tocante ao objetivo de reforçar a capacidade 
financeira dos setores culturais e criativos, é necessário controlar e avaliar não apenas o 
volume dos empréstimos concedidos no âmbito do mecanismo financeiro, mas também o 
número de beneficiários de financiamentos provenientes de países apoiados pelo Fundo de 
Coesão e pertencentes a grupos socialmente desfavorecidos que beneficiam do mecanismo 
financeiro.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão da Cultura e da Educação, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

europeus e confere à União a missão de 
contribuir para o desenvolvimento das 
culturas dos Estados-Membros, respeitando 
a sua diversidade nacional e regional, 
tendo em conta, se necessário, as 
condições necessárias ao desenvolvimento 
da capacidade concorrencial. A este 
respeito, a União, se necessário, deve 
apoiar e complementar as ações dos 
Estados-Membros que visem quer
salvaguardar quer promover a diversidade 
cultural e linguística, reforçar os setores 
culturais e criativos europeus, a fim de lhes 
possibilitar contribuir para o
desenvolvimento social e económico, e 
facilitar a adaptação às mutações 
industriais, em especial através da 
formação profissional inicial ou contínua.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

(3) A «Agenda Europeia para a Cultura 
num Mundo Globalizado» aprovada pelo 
Conselho, na Resolução de 16 de 
novembro de 2007, 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 mobilidade dos 
profissionais, a proteger e promover os 
direitos culturais das pessoas pertencentes 
a minorias e pessoas socialmente 
marginalizadas, a promover a cultura 
enquanto agente dinamizador da 
criatividade e da inclusão social no quadro 
da estratégia UE 2020 para o crescimento 
e emprego, e a promover o papel essencial 
da cultura nas relações internacionais da 
União.
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Alteração 3

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 
co-distribuição, 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, tem por objetivo reforçar a 
cooperação internacional, incluindo através 
de acordos internacionais de coprodução e 
co-distribuição, bem como a solidariedade, 
com vista a favorecer a expressão cultural 
de todos os países e indivíduos. A 
Convenção estipula, neste contexto, que 
convém conferir a devida atenção aos 
diversos grupos sociais, incluindo as 
pessoas pertencentes a minorias.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

(10) A fragmentação dos setores culturais e 
criativos europeus reflete essencialmente 
as fronteiras nacionais e linguísticas. No 
entanto, é necessário ter também em 
conta a existência de setores culturais e 
criativos a nível regional que nem sempre 
coincidem com as fronteiras nacionais e 
linguísticas dos Estados-Membros, bem 
como a fragmentação de setores culturais 
e criativos em termos das respetivas 
possibilidades de se apresentarem a um 
público mais vasto. No que se refere às 
diferenças nacionais, não é possível 
ignorar o facto de a situação dos setores 
culturais e criativos ser muito mais difícil 
nos Estados-Membros com uma 
capacidade de produção mais baixa, um 
poder de compra limitado e uma 
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capacidade de patrocínio reduzida.
Convém, por isso, envidar esforços 
particulares para promover o potencial 
que os setores culturais e criativos têm 
para chegar aos clientes. Por um lado, tal 
resulta num panorama cultural diverso e 
altamente independente, que permite dar 
voz às diferentes tradições culturais que 
formam a diversidade do nosso património 
europeu. Por outro, essa fragmentação 
conduz a uma limitada e insuficiente 
circulação transnacional das obras culturais 
e criativas e dos operadores, tanto dentro 
como fora da União, além de gerar 
desequilíbrios geográficos e sociais e, 
dessa forma, limitar a possibilidade de 
escolha dos consumidores.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) A passagem à era digital está a ter um 
impacto considerável na forma como os 
bens e os serviços culturais e criativos são 
divulgados, acedidos, consumidos e 
rentabilizados. Assegura um melhor 
acesso aos bens culturais e permite 
desenvolver relações interculturais 
sólidas. Estas alterações oferecem grandes 
oportunidades aos setores culturais e 
criativos europeus. Custos de distribuição 
mais baixos, novos canais de distribuição e 
novas oportunidades para produtos 
dirigidos a nichos de mercado podem 
facilitar o acesso a esses bens e serviços e 
fomentar a sua circulação a nível mundial. 
Para poderem explorar essas oportunidades 
e adaptar-se à globalização e digitalização, 
os setores culturais e criativos terão de 
adquirir novas competências e ter maior 
acesso ao financiamento, a fim de 
modernizarem os seus equipamentos, 
desenvolverem novos métodos de 
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produção e distribuição e adaptarem os 
seus modelos comerciais. Os operadores 
provenientes de contextos socialmente 
desfavorecidos têm dificuldades em 
satisfazer estes novos requisitos; por 
conseguinte, é conveniente prestar uma 
atenção especial a esse grupo, neste 
domínio.

Alteração 6

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 as 
ONG ou as associações, 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, iniciar o seu 
funcionamento, expandir o seu negócio, 
manter a competitividade ou 
internacionalizar-se. Embora este seja um 
desafio comum às microempresas e 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.

Alteração 7

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 

(20) É necessário garantir o valor 
acrescentado europeu de todas as ações 
realizadas no âmbito do programa, a sua 
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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.

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, do emprego, da investigação e 
inovação, da política social, da política 
industrial e de coesão, do turismo e das 
relações externas.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) No âmbito da execução do 
programa, importa assegurar a qualidade 
dos empregos criados nos setores da 
cultura e da criação, setores que muitas 
vezes se caracterizam por relações de 
trabalho precárias e instáveis.
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 30-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-B) A execução do programa deve ser 
acompanhada por um diálogo com todas 
as partes interessadas dos setores 
culturais e criativos, incluindo os 
intervenientes da sociedade civil e do setor 
não lucrativo.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 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 e intercultural
das atividades e no seu impacto, que irão 
complementar os programas nacionais, 
internacionais e outros programas da UE;

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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

(b) Reforçar os setores culturais e criativos, 
a sua competitividade e também as suas 
dimensões de integração social, a fim de 
lhes permitir participar no
desenvolvimento económico e social 
europeu e promover um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Apoiar a capacidade operacional dos 
setores culturais e criativos europeus num 
contexto transnacional, nomeadamente, 
dotando os operadores das competências 
de comunicação e empresariais 
necessárias neste contexto;

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Reforçar a autonomia e a capacidade 
financeira dos setores culturais e criativos, 
e, em especial, das micro, pequenas e 
médias empresas e organizações, dos
operadores públicos, não comerciais e 
socialmente desfavorecidos, promovendo 
a oferta de programas de formação no 
domínio da gestão, do comércio e do 
empreendedorismo adaptados aos 
profissionais do setor cultural e criativo, e 
alargando os atuais programas no 
domínio da educação, como o programa 
Aprendizagem ao longo da vida, Erasmus, 
etc.;
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Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão institui um mecanismo 
financeiro destinado aos setores culturais e 
criativos, a ser executado no âmbito de um 
instrumento de crédito da União para as 
micro, pequenas e médias e 
microempresas, associações e fundações, 
em conformidade com a Recomendação 
2003/361 da Comissão relativa à definição 
de micro, pequenas e médias empresas. 
Este mecanismo tem as seguintes 
prioridades:

Alteração 17
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Projeto de resolução legislativa 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 micro, pequenas e médias 
empresas e organizações dos setores 
culturais e criativos europeus, atribuindo 
especial atenção aos jovens operadores e 
aos operadores provenientes de grupos 
sociais desfavorecidos;

Alteração 18

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 

(a) O intercâmbio transnacional de 
experiências e conhecimentos sobre novos 
modelos comerciais, modelos de 
integração social, os programas de 
formação, as atividades de aprendizagem 
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políticos ligados ao desenvolvimento dos 
setores culturais e criativos;

entre pares e a ligação em rede de 
operadores culturais e responsáveis 
políticos ligados ao desenvolvimento dos 
setores culturais e criativos;

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

– Promover o programa Europa Criativa a 
nível nacional;

– Promover o programa Europa Criativa a 
nível nacional e regional;

Alteração 20

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;

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

Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) Apoiar as ações culturais e a 
participação dos artistas em atividades de 
integração social;

Alteração 22

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

b-A) Apoiar a criatividade e a 
experimentação dos operadores culturais, 
independentemente da dimensão da 
organização em causa;

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 24

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 transnacional de 
obras e produções artísticas e culturais
europeias;

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Apoiar o alargamento a novos públicos 
e o acesso à cultura para todos, enquanto 
forma de estimular o interesse pelas obras 
audiovisuais.
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Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Medidas de cooperação que reúnam 
operadores de diferentes países, para 
realizar atividades setoriais ou 
intersetoriais, atribuindo especial atenção 
aos operadores socialmente 
desfavorecidos;

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Atividades realizadas por organizações 
que incluam uma plataforma promocional 
europeia para desenvolver talentos
emergentes e estimular a mobilidade dos 
artistas e das obras. Os artistas devem 
poder exercer efetivamente os seus 
direitos, sem quaisquer discriminações, 
nomeadamente em matéria de proteção 
social, direitos em caso de desemprego ou 
reforma, independentemente do 
Estado-Membro da UE em que 
trabalhem;

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoiar os operadores audiovisuais na 
criação de obras audiovisuais europeias 
com maior potencial de divulgação 
transfronteiras;

(b) Apoiar os operadores audiovisuais na 
criação de obras audiovisuais europeias 
com maior potencial de divulgação 
transfronteiras, atribuindo especial 
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atenção aos operadores socialmente 
desfavorecidos;

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

(d) Facilitar o acesso a eventos comerciais 
profissionais, aos mercados audiovisuais e 
a ações de formação, bem como a 
utilização de ferramentas comerciais em 
linha, dentro e fora da Europa;

Alteração 30

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) Apoiar iniciativas que apresentem e 
promovam uma oferta variada de obras 
audiovisuais europeias, incluindo a sua 
diversidade linguística, através da 
disponibilização de apoio à tradução, à 
dobragem e à legendagem;

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Apoiar atividades destinadas a melhorar 
os conhecimentos e o interesse do público;

(i) Apoiar atividades destinadas a melhorar 
os conhecimentos e o interesse do público 
no que se refere à natureza variada e 
complexa das sociedades;

Alteração 32
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) Apoiar a aplicação de tecnologias de 
assistência nos centros culturais e nos 
estabelecimentos de ensino a fim de 
facultar o acesso dos invisuais e das 
pessoas com défice auditivo à cultura, à 
educação e à formação profissional.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As políticas pertinentes da UE, em 
especial nos domínios da educação, do 
emprego, da saúde, da investigação e da 
inovação, das empresas, do turismo, da 
justiça e do desenvolvimento;

(a) As políticas pertinentes da UE, em 
especial nos domínios da cultura, da 
educação, do emprego, das questões 
sociais, da saúde, da investigação e da 
inovação, da indústria, das empresas, do 
comércio, do turismo, da justiça e do 
desenvolvimento;

Alteração 34

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 

(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 
Programa da União Europeia para a 
Mudança e a Inovação Social (em 
particular, o Instrumento Europeu de 
Microfinanciamento «Progress»), o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, os programas de investigação e 
inovação, os instrumentos financeiros 
relativos à justiça e à cidadania, os 
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regionais a favor da especialização 
inteligente.

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.

Alteração 35
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– mudanças nos setores em termos de 
sustentabilidade das atividades dos 
diferentes operadores;

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – travessão 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

– mudanças nos setores em termos de 
acesso ao programa dos operadores 
socialmente desfavorecidos;

Alteração 37

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;

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

Alteração 38

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

– número de beneficiários finais 
provenientes de Estados-Membros com 
uma capacidade de produção baixa, um 
poder de compra limitado e uma 
capacidade de patrocínio reduzida, etc.;

Alteração 39
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 3 – travessão 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

– número de beneficiários finais 
pertencentes a grupos socialmente 
desfavorecidos que beneficiam do 
mecanismo financeiro.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Além do acompanhamento regular, a 
Comissão deve elaborar, até ao final de 
2017, um relatório de avaliação externa 
destinado a avaliar a eficácia do programa 
em termos de realização dos objetivos, bem 
como a sua eficiência e o valor 
acrescentado europeu, tendo em vista uma 
decisão ulterior de renovação, alteração ou 
suspensão. A avaliação deve também 
considerar as possibilidades de 
simplificação do programa, a sua coerência 
interna e externa, a pertinência de todos os 
objetivos e o contributo das medidas para 
as prioridades da União em matéria de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. A Comissão terá em conta os 
resultados da avaliação sobre o impacto a 
longo prazo da Decisão n.º 1855/2006/CE, 
da Decisão n.º 1718/2006/CE e da Decisão 

(a) Além do acompanhamento regular, a 
Comissão deve elaborar, até ao final de 
2017, um relatório de avaliação externa 
destinado a avaliar a eficácia do programa 
em termos de realização dos objetivos, bem 
como a sua eficiência e o valor 
acrescentado europeu, tendo em vista uma 
decisão ulterior de renovação, alteração ou 
suspensão. A avaliação deve também 
considerar as possibilidades de 
simplificação do programa, a sua coerência 
interna e externa, a pertinência de todos os 
objetivos e o contributo das medidas para 
as prioridades da União em matéria de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. A Comissão terá em conta os 
resultados da avaliação sobre o impacto a 
longo prazo da Decisão n.º 1855/2006/CE, 
da Decisão n.º 1718/2006/CE e da Decisão 
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n.º 1041/2009/CE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho.

n.º 1041/2009/CE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho. O relatório de avaliação 
externa deve ser transmitido e 
apresentado ao Parlamento Europeu.

Alteração 41

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.

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



AD\912475PT.doc 21/21 PE487.969v02-00

PT

PROCESSO

Título Programa «Europa Criativa»

Referências COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD)

Comissão competente quanto ao fundo
       Data de comunicação em sessão

CULT
30.11.2011

Parecer emitido por
       Data de comunicação em sessão

EMPL
19.1.2012

Relator(a) de parecer
       Data de designação

Kinga Göncz
15.12.2011

Exame em comissão 31.5.2012 10.7.2012 17.9.2012

Data de aprovação 18.9.2012

Resultado da votação final +:
–:
0:

36
0
4

Deputados presentes no momento da 
votação final

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Vilija 
Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, 
Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric 
Daerden, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, 
Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, 
Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth 
Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Licia Ronzulli, Elisabeth 
Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni, Inês 
Cristina Zuber

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Kinga Göncz, Richard Howitt, Jan Kozłowski, Svetoslav Hristov 
Malinov, Anthea McIntyre, Antigoni Papadopoulou, Birgit Sippel, 
Csaba Sógor


