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Alteração 29
Thomas Händel

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, reforçar 
os setores culturais e criativos europeus 
como vetores de desenvolvimento social e 
económico e facilitar a adaptação às 
mutações industriais, em especial através 
da formação profissional.

Or. fr

Alteração 30
David Casa

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 

(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. 
Confere igualmente à União a missão de 
velar por que sejam asseguradas as 
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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.

condições necessárias ao desenvolvimento 
da competitividade da indústria da União. 
A este respeito, a União, se necessário, 
deve apoiar e complementar as ações dos 
Estados-Membros que visem salvaguardar 
e promover a diversidade cultural e 
linguística, reforçar a competitividade dos 
setores culturais e criativos europeus e 
facilitar a adaptação às mutações 
industriais, em especial através da 
formação profissional.

Or. en

Alteração 31
Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 32
David Casa

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 cultura enquanto 
agente dinamizador da criatividade no 
quadro da estratégia de Lisboa para o 
crescimento e o emprego, e o papel 
essencial da cultura nas relações 
internacionais da União.

Or. en

Alteração 33
Malika Benarab-Attou

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 cultura enquanto agente 
dinamizador da criatividade no quadro da 
estratégia de crescimento e emprego, e o 
papel da cultura enquanto fator de 
inclusão social e elemento essencial nas
relações internacionais da União.
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Or. fr

Alteração 34
Mara Bizzotto

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. É, 
contudo, necessário ter igualmente em 
conta a existência de setores culturais e 
criativos regionais e locais cujas 
fronteiras nem sempre coincidem com as 
fronteiras nacionais e linguísticas dos 
Estados-Membros. 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.

Or. it

Alteração 35
Csaba Sógor

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 

(11) A passagem à era digital está a ter um 
impacto considerável na forma como os 
bens e os serviços culturais e criativos são 
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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.

divulgados, acedidos, consumidos e 
rentabilizados. Essa evolução assegura um 
acesso fácil aos bens culturais, bem como 
o reforço das relações interculturais.
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.

Or. hu

Alteração 36
Malika Benarab-Attou

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 

(13) Um dos maiores desafios dos setores 
culturais e criativos, em especial para os 
pequenos operadores, incluindo as ONG 
ou associações, 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 
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disponibilidade dos operadores do setor e 
das instituições financeiras para investir.

atividades e à fraca disponibilidade dos 
operadores do setor e das instituições 
financeiras para investir.

Or. fr

Alteração 37
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 38
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Considerando 18
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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 deveria também poder ser 
aberto a ações de cooperação bilateral ou 
multilateral com outros Estados não 
membros da UE, com base em dotações 
adicionais a ser definidas.

Or. it

Alteração 39
Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

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

(20) É necessário garantir o valor 
acrescentado europeu de todas as ações
realizadas no âmbito do programa, 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 social, da política industrial e de 
coesão, do turismo e das relações externas.

Or. fr

Alteração 40
Malika Benarab-Attou

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 

(27) Em conformidade com os princípios 
de avaliação do desempenho, o 
acompanhamento e a avaliação do 
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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.

programa devem incluir a apresentação de 
relatórios anuais detalhados e basear-se em 
objetivos e indicadores quantitativos e 
qualitativos, mensuráveis, realizáveis e 
pertinentes, de acordo com determinados 
prazos, como fixado no presente 
regulamento.

Or. fr

Alteração 41
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) No âmbito da implementação do 
programa, importe 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. 

Or. fr

Alteração 42
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Considerando 30-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-B) A implementação do programa 
deverá 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.

Or. fr
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Alteração 43
Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 44
Thomas Händel

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 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo.

b) Reforçar a totalidade dos setores 
culturais e criativos a fim de participar 
para o desenvolvimento e económico 
europeu e promover um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo.

Or. fr

Alteração 45
Malika Benarab-Attou

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
um crescimento inteligente, sustentável e 

b) Reforçar a dimensão social e de 
cidadania dos setores culturais e criativos, 
com vista a apoiar  um crescimento 
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inclusivo. inteligente, sustentável e inclusivo.

Or. fr

Alteração 46
Thomas Händel

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 capacidade financeira dos 
setores culturais e criativos, e, em especial, 
das pequenas e médias empresas e 
organizações, nomeadamente das 
organizações com origem no setor público 
e no setor não lucrativo;

Or. fr

Alteração 47
Csaba Sógor

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 capacidade financeira dos 
setores culturais e criativos, e, em especial, 
das pequenas e médias empresas e 
organizações e desenvolver os programas 
educacionais existentes, como a 
aprendizagem ao longo da vida, Erasmus, 
etc.;

Or. hu

Alteração 48
Nadja Hirsch
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 49
Malika Benarab-Attou

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão 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 empresas, as 
microempresas e as associações ou 
fundações. Este mecanismo tem as 
seguintes prioridades:

Or. fr

Alteração 50
Malika Benarab-Attou

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

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

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

Or. fr

Alteração 51
Malika Benarab-Attou

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;

Or. fr

Alteração 52
Malika Benarab-Attou

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;

Or. fr
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Alteração 53
Malika Benarab-Attou

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Alteração 54
Nadja Hirsch

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 55
Kinga Göncz

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;
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Or. en

Alteração 56
Nadja Hirsch

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;

Or. en

Alteração 57
Csaba Sógor

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 e de diversas obras de arte, bem 
como os diferentes bens culturais e obras 
de arte;

Or. hu

Alteração 58
Malika Benarab-Attou

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Apoiar o alargamento a novos públicos e 
o acesso à cultura para todos, enquanto 
forma de estimular o interesse pelas obras 
audiovisuais.
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Or. fr

Alteração 59
Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

c) Atividades realizadas por organizações 
que incluam 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;

Or. fr

Alteração 60
Nadja Hirsch

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 contínua, bem como 
a utilização de ferramentas comerciais em 
linha, dentro e fora da Europa;

Or. de

Alteração 61
Kinga Göncz
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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;

Or. en

Alteração 62
Nadja Hirsch

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;

Or. en

Alteração 63
Minodora Cliveti

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 
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pessoas com défice auditivo à cultura, à 
educação e à formação profissional.

Or. ro

Alteração 64
Malika Benarab-Attou

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 65
Malika Benarab-Attou

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

Texto da Comissão Alteração

- percentagem e qualificação das pessoas 
que declarem ter participado ativamente 
em oficinas culturais ou qualquer outro 
tipo de criação e/ou produção de 
espetáculos

Or. fr

Alteração 66
Nadja Hirsch
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – subparágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 67
Malika Benarab-Attou

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

Or. fr


