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SUGESTÕES

 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 sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Insiste na necessidade de reduzir as desigualdades que enfrentam os actores do sector 
cultural e criativo, de lutar contra as discriminações nestes sectores, nomeadamente a 
nível salarial, de adequação entre o emprego ocupado e o nível de qualificações, bem 
como em matéria de segurança social; solicita aos Estados-Membros que adaptem os seus 
sistemas de segurança social às necessidades dos actores do sector cultural e criativo;

2. Solicita à Comissão que respeite e reconheça as acções desenvolvidas pelos serviços
culturais e pelas organizações sem fins lucrativos que participam no desenvolvimento de 
uma economia criativa solidária;

3. Incentiva as iniciativas em matéria de mobilidade, em especial dos estudantes e dos jovens 
criadores, diplomados ou não, bem como o desenvolvimento das residências e ateliers de 
artistas, e solicita aos Estados-Membros que suprimam os obstáculos à livre circulação, 
nomeadamente no âmbito de intercâmbios entre artistas da UE e entre países da UE e 
países terceiros; solicita à Comissão que vele pelo respeito do direito à livre circulação;

4. Solicita à Comissão que promova a investigação conjunta entre as indústrias culturais e 
criativas e o sector da educação e da formação, a fim de facilitar a aplicação das técnicas e 
ferramentas criativas no sector da aprendizagem;

5. Exorta à mobilização dos fundos e programas europeus em prol do desenvolvimento do 
sector cultural e criativo;

6. Sublinha que um nível elevado de protecção social, em especial o seguro de desemprego, 
deve constituir uma garantia de manutenção dos rendimentos em situações de 
intermitência do emprego que é própria ao sector cultural e criativo e constituir um meio 
de emancipação individual e colectiva.


