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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Importância dos setores culturais e criativos (SCC) 
Os setores culturais e criativos (SCC) oferecem um importante contributo no âmbito do 
emprego e do crescimento económico e representam 4,5% do PIB total europeu e 3,8% da 
mão-de-obra. Os setores culturais e criativos contribuem igualmente para o desenvolvimento 
de outros setores da economia, como o turismo ou as tecnologias da informação e da 
comunicação (TIC). Estimulando a inovação e o empreendedorismo, e mediante um 
crescimento inteligente e sustentável, os setores culturais e criativos contribuem para a 
inclusão social. 

Dificuldades e desafios comuns

Os setores culturais e criativos fazem face a desafios e dificuldades comuns, como a 
fragmentação do mercado, a globalização e a digitalização, a carência de dados e de 
investimentos privados. Em particular, as PME e as organizações dos setores culturais e 
criativos encontram dificuldades em matéria de acesso ao financiamento. Estas dificuldades 
devem-se sobretudo ao seguinte:

 a natureza incorporal de muitos dos seus ativos, como os direitos autor;
 os produtos dos setores culturais e criativos não são, de um modo geral, fabricados em 

série, mas consistem num protótipo único, enquanto, para ser rentáveis, os 
investimentos devem ser realizados a longo prazo;

 os empresários do domínio cultural e criativo muitas vezes não dispõem das 
competências comerciais necessárias para promover os seus projetos junto das 
instituições financeiras;

 as instituições financeiras não conhecem suficientemente estes setores e não estão 
dispostas a investir no desenvolvimento dos conhecimentos necessários para avaliar os 
riscos específicos; 

 muitas vezes verifica-se a insuficiência de dados fiáveis, o que limita a possibilidade 
de as PME destes setores obterem créditos. 

Descrição do programa Europa Criativa

O programa Europa Criativa reúne e prossegue os programas Cultura, MEDIA e MEDIA 
Mundus. O orçamento global para as ações (2014-2020) eleva-se a 1 801 milhões de euros, o 
que representa um aumento de 37% relativamente ao atual nível de despesas. O programa 
Europa Criativa tem três vertentes: uma vertente intersetorial que abrange todos os SCC (15% 
do orçamento do programa); uma vertente Cultura vocacionada para os SCC (30% do 
orçamento do programa); uma vertente MEDIA dirigida ao setor audiovisual (55% do 
orçamento do programa). 

A vertente intersetorial coloca à disposição dos SCC um mecanismo destinado a facilitar o 
acesso ao financiamento das PME e das organizações dos setores culturais e criativos e a 
melhorar a capacidade das instituições financeiras para avaliarem os projetos culturais e 
criativos. Este mecanismo complementará os outros dispositivos da UE do âmbito dos Fundos 
estruturais ou do Programa para a competitividade e a inovação. 
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Tanto as prioridades como as medidas de proteção às vertentes Cultura e MEDIA visam a 
consolidação das capacidades SCC para: promover a utilização das tecnologias digitais para 
assegurar a adaptação à evolução do mercado; assegurar a adaptação às tecnologias digitais; 
promover novos modelos comerciais e de distribuição; apoiar a comercialização e a 
distribuição transnacionais através de plataformas em linha. 

Para a aplicação do programa, a Comissão adotará programas de trabalho anuais através de 
atos de execução, em conformidade com o procedimento de comitologia. A maioria das 
subvenções concedidas através do programa Europa Criativa será gerida pela Agência de 
Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura (EACEA) através de convites à 
apresentação de propostas. A ajuda financeira concedida não poderá exceder 50% dos custos 
finais das operações apoiadas (se o programa anual não especificar o contrário). A Comissão 
assegurará a gestão direta de certos aspetos do programa, como: a atribuição de prémios, a 
cooperação com instituições internacionais, os fundos de coprodução audiovisual 
internacional, bem como o financiamento das capitais europeias da cultura e da marca do 
património europeu. 

A Comissão assegurará o acompanhamento regular do programa Europa Criativa com base 
nos indicadores de desempenho apresentados no artigo 14.°, entre os quais: a parte do 
emprego e a percentagem do PIB asseguradas pelos SCC; a internacionalização dos 
operadores culturais e o número de parcerias transnacionais criadas; o número de entradas em 
filmes europeus, na Europa e no mundo; a percentagem de obras audiovisuais europeias nos 
cinemas, televisão e no quadro das plataformas digitais. o volume de empréstimos concedidos 
no âmbito do mecanismo financeiro.

Posição da relatora de parecer

Com as alterações propostas, a relatora de parecer da comissão ITRE apoia a introdução, no 
programa, de novos objetivos específicos que reforçam as suas vertentes relativamente à 
adaptação dos SCC à globalização e à digitalização. As modificações visam, em particular, a 
acessibilidade em linha do material cultural, a melhoria do modo de gestão e conservação do 
material em formato digital, a promoção das parcerias entre as instituições culturais e o setor 
privado, a fim de criar novas modalidades de financiamento da digitalização do material 
cultural e estimular a utilização inovadora do material. A relatora de parecer advoga 
igualmente a inclusão entre os objetivos específicos do programa da melhoria do acesso das 
pessoas com deficiência aos produtos SCC. 
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ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 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 
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 e da aprendizagem 
ao longo da vida.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(4-A) As pessoas com deficiência 
continuam a ter um acesso limitado aos 
produtos dos setores culturais e criativos, 
e a facilitação desse acesso às pessoas 
com deficiência deverá fazer parte dos 
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objetivos específicos do programa Europa 
Criativa.

Justificação
A fim de favorecer a proteção e a promoção da diversidade linguística e cultural europeia, 
bem como reforçar a competitividade dos setores culturais e criativos, cumpre prever, entre 
os objetivos específicos, o apoio a um crescimento sustentável e inclusivo, facilitando o 
acesso das pessoas com deficiência aos produtos dos setores criativos e culturais.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A cultura desempenha um papel 
essencial em momentos de crise 
económica e financeira e dá um 
contributo criativo para a consecução de 
objetivos de política social, favorecendo a 
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inovação e dando deste modo resultados 
ao nível social.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

(9) As conclusões dos exercícios supra 
salientam o forte contributo dos programas 
para a salvaguarda e a promoção da 
diversidade cultural e linguística da Europa 
e a sua relevância para as necessidades dos 
setores culturais e criativos, mas referem 
também a importância de ajustar os 
objetivos de qualquer novo programa de 
acordo com os objetivos da estratégia 
«Europa 2020». As referidas avaliações e 
consultas e diversos estudos independentes, 
em especial o estudo sobre a dimensão 
empresarial das indústrias culturais e 
criativas, sublinham também o facto de os 
setores culturais e criativos enfrentarem 
desafios comuns, nomeadamente a forte 
fragmentação 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. No entanto, contrariamente aos 
demais desafios, a digitalização deverá ser 
considerada tanto um catalisador como 
uma oportunidade.

Justificação
A tecnologia e a disponibilidade das infraestruturas de banda larga nas zonas urbanas e 
rurais abrem novas oportunidades aos criadores que desejem produzir e divulgar as suas 
realizações entre um público mais vasto e a um custo mais baixo, independentemente das 
dificuldades físicas e geográficas. A plena utilização das TIC pelos fornecedores de 
conteúdos culturais e a revisão das modalidades tradicionais de produção e distribuição 
proporcionarão um público mais vasto e mercados potencialmente mais vastos aos criadores, 
bem como uma oferta cultural mais diversificada aos cidadãos.
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Os setores culturais e criativos 
enfrentam uma transição digital que afeta 
os modelos clássicos, transformando as 
suas cadeias de valor e exigindo novos 
modelos de negócio. A digitalização e o 
acesso mais amplo aos recursos culturais 
oferecem enormes oportunidades 
económicas e constituem uma condição 
prévia do desenvolvimento futuro das 
capacidades culturais e criativas da 
Europa e da presença da sua indústria 
neste setor.

Justificação
O material digitalizado pode ser reutilizado, tanto com fins comerciais como não comerciais, 
para o desenvolvimento de conteúdos educativos e de aprendizagem, documentais, aplicações 
para o turismo, jogos, animações e das ferramentas de conceção, desde que se respeitem 
plenamente os direitos de autor e os direitos conexos.

Alteração 7

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, 

(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 e à sociedade 
europeia em geral. 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, 
contribuindo ao mesmo tempo para o 
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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.

reforço da coesão social. 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.

Justificação
As estratégias de desenvolvimento regional e local integraram com êxito os setores culturais 
e criativos em muitos domínios: promoção da valorização comercial do património cultural; 
desenvolvimento de infraestruturas e serviços culturais para apoiar o turismo sustentável; 
criação de agrupamentos de empresas locais e parcerias entre os SCC e os setores da 
indústria, da investigação, do ensino, etc.; criação de laboratórios de inovação; 
desenvolvimento urbano sustentável.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) O material digital deverá ser 
gerido e mantido eficientemente, a fim de 
evitar que a informação conservada em 
formato digital deixe de ser legível 
quando o hardware e software utilizados 
para a armazenar ficam obsoletos, 
quando os dispositivos de armazenagem 
se deterioram com o tempo e/ou quando 
esses dispositivos deixam de ter 
capacidade para manusear o vasto volume 
de conteúdos novos e em contínua 
evolução. As tecnologias inovadoras de 
armazenamento baseadas na Internet 
podem desempenhar um papel importante 
na conservação de dados culturais e 
criativos, desde que a segurança dos 
dados, a resiliência da infraestrutura 
digital e o acesso a esses dados sejam 
ativados, salvaguardados e garantidos.

Alteração 9
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Proposta de regulamento
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) A fim de prosperarem, os setores 
culturais e criativos da Europa necessitam 
de um sistema moderno, acessível e 
juridicamente seguro de proteção dos 
direitos de propriedade intelectual.

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 legais em linha atrativas e encorajar 
a inovação, em particular na área da 
Internet móvel. É pois essencial promover 
modos de distribuição mais flexíveis, que 
possibilitem a criação de novos modelos 
comerciais. A organização destas ofertas 
em linha legais, atrativas deverá assentar 
numa estratégia abrangente ao nível da 
União, envolvendo todos os interessados. 
Estas novas ofertas em linha legais 
deverão ter como objetivo favorecer a 
criação artística e proteger os interesses 
dos criadores, para além de assegurar o 
acesso mais amplo possível do público aos 
produtos dos setores criativos e culturais. 

Justificação
Tendo em conta que a Internet é cada vez mais utilizada em dispositivos móveis (telefones, 
computadores, etc.), cumpre mencionar as tecnologias associadas à Internet móvel, dado que 
têm um papel importante na garantia da flexibilidade dos novos métodos de distribuição. As 
ofertas em linha legais, atrativas devem encorajar a criação artística e proteger os interesses 
dos criadores, mas também assegurar o acesso mais amplo possível do público aos produtos 
dos setores criativos e culturais. 
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A União deverá tomar medidas 
imediatas para usufruir dos benefícios da 
digitalização e conservação dos materiais 
digitais. Se os Estados-Membros não 
reforçarem os seus investimentos neste 
domínio, arriscamo-nos a que os 
benefícios culturais e económicos da 
transição para a era digital se 
materializem noutros continentes, 
deixando à margem a Europa.

Justificação
A digitalização constitui um meio importante para alargar o acesso ao material cultural e 
promover a sua utilização. O custo total do processo de digitalização do património cultural 
europeu é elevado e não pode ser apenas suportado por fundos públicos. O patrocínio da 
digitalização pelo setor privado ou as parcerias público-privadas podem ser um meio para 
associar entidades privadas ao esforço de digitalização, pelo que devem continuar a ser 
encorajados. 

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) Os livros, os jornais e as revistas 
são componentes das indústrias culturais, 
bem como parte integrante de um 
panorama da imprensa europeia que se 
quer diversificado e pluralista. A era 
digital constitui um desafio à 
sustentabilidade de setores tradicionais 
dessas indústrias, nomeadamente 
editoras, livreiros e imprensa escrita.
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 12-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(12-C) A acessibilidade em linha de 
material cultural fará com que esse 
material seja acessível e utilizável para 
fins recreativos, educativos ou 
profissionais em toda a União pelos 
cidadãos. A acessibilidade em linha dará 
ao património diversificado e multilingue 
europeu um perfil visível na Internet, e a 
digitalização do material das instituições 
culturais europeias ajudá-las-á a 
continuar a desempenhar a sua missão de 
assegurar o acesso ao nosso património e 
de o conservar, num ambiente digital.

Justificação
A acessibilidade em linha do material cultural possibilitará o seu acesso e a sua utilização, 
para fins recreativos, educativos ou profissionais, pelos cidadãos em toda a União. Ao 
mesmo tempo, a acessibilidade em linha do material cultural permitirá que o património 
diversificado e multilingue europeu adquira um perfil visível na Internet.

Alteração 14

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 
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, criar emprego, 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 necessidade intrínseca de 
assumirem riscos e experimentarem a fim 
de inovarem, e à fraca disponibilidade dos 
operadores do setor e das instituições 
financeiras para investir.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

(15) É necessário reunir os atuais 
programas individuais da União nos 
domínios cultural e criativo num programa-
quadro global único, para garantir um 
apoio mais eficaz aos operadores culturais 
e criativos e para que possam beneficiar 
das oportunidades oferecidas pela 
globalização e digitalização e abordar as 
questões que conduzem atualmente à 
fragmentação do mercado. Para ser eficaz, 
o programa deve ter em conta a natureza
específica dos subsetores, os seus 
diferentes grupos-alvo e as suas 
necessidades especiais, adotando 
abordagens ajustadas em cada vertente do 
programa. Isso implica mudanças que 
deverão dar prioridade à simplificação do 
processo de aplicação e conformidade 
com os procedimentos de relato 
financeiro, para não sobrecarregar com 
formalidades administrativas quer as 
PME quer as organizações voluntárias e 
locais.

Alteração 16

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 

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

pertença a um espaço cultural comum e 
para valorizar o património cultural. Estas 
ações da União serão financiadas pelo 
programa Europa Criativa.

Alteração 17
Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

(23) No que se refere à execução do 
programa, é importante ter em conta a 
natureza específica dos setores culturais e 
criativos, nomeadamente consultando o 
setor através dos canais apropriados, e 
garantir a simplificação dos procedimentos 
administrativos e financeiros, 
particularmente para as PME e as 
organizações voluntárias e locais.

Alteração 18

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 
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.

(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 
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 e mais 
desenvolvido, com a preocupação de 
reduzir a demora na concessão de 
subvenções e de intensificar o recurso a 
meios eletrónicos de gestão de projetos. 
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Alteração 19
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) No caráter transnacional das atividades 
e no seu impacto, nomeadamente na 
partilha de conhecimentos, que irão 
complementar os programas locais, 
regionais, nacionais, internacionais e 
outros programas da UE;

Alteração 21
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 2 – alínea d-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(d-A) No reforço da coesão social, 
mediante a melhoria do acesso aos 
produtos dos setores culturais e criativos 
para todos os cidadãos da União e, em 
particular, para as pessoas com 
deficiência;

Justificação

A melhoria do acesso aos produtos dos setores culturais e criativos para todos os cidadãos 
europeus e, em particular, para as pessoas com deficiência, contribui de forma significativa 
para a coesão social da UE.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 24
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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) Possibilitar a circulação transnacional 
das obras culturais e criativas e dos 
operadores, e alcançar novos públicos 
dentro e fora da Europa;

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Promover a mobilidade de artistas, o 
diálogo intercultural e a educação 
artística;

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 27

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 

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

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Encorajar parcerias entre 
instituições culturais e o setor privado, a 
fim de criar novas formas de 
financiamento da digitalização de 
material cultural e estimular usos 
inovadores desse material, sem 
negligenciar o facto de que as parcerias 
público-privadas para a digitalização 
devem ser equitativas e equilibradas;

Justificação
A fim de favorecer a proteção e a promoção da diversidade linguística e cultural europeia, 
bem como reforçar a competitividade dos setores culturais e criativos, há que incluir, entre 
os objetivos específicos, a promoção de parcerias entre instituições culturais e o setor 
privado, com o objetivo de criar novas formas de financiamento da digitalização de material 
cultural e estimular usos inovadores desse material.

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Promover níveis elevados de 
literacia e acessibilidade digitais em todos 
os Estados-Membros, de modo a haver 
igualdade de oportunidades na fruição de 
obras culturais, artísticas e audiovisuais 
pelos cidadãos da União;

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea d-C) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-C) Estimular o emprego sustentável 
nos setores culturais e criativos, 
desencadeando também, deste modo, 
efeitos indiretos positivos no emprego em 
setores conexos, por exemplo, o setor do 
turismo e o setor digital;

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

(d-D) Melhorar as condições em matéria 
de digitalização e acessibilidade em linha 
de material protegido por direitos de 
autor;

Justificação
A fim de favorecer a proteção e a promoção da diversidade linguística e cultural europeia, 
bem como reforçar a competitividade dos setores culturais e criativos, há que incluir, entre 
os objetivos específicos, a melhoria das condições em matéria de digitalização e 
acessibilidade em linha de material protegido por direitos de autor.

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

(d-E) Melhorar as condições 
infraestruturais digitais e o quadro 
legislativo em matéria de gestão e 
armazenamento de materiais em formato 
digital, por forma a garantir a sua 
conservação a longo prazo;
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Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

(d-F) Apoiar um crescimento sustentável 
e inclusivo, facilitando o acesso aos 
produtos dos setores culturais e criativos 
pelas pessoas com deficiência.

Justificação
A fim de favorecer a proteção e a promoção da diversidade linguística e cultural europeia, 
bem como reforçar a competitividade dos setores culturais e criativos, cumpre prever, entre 
os objetivos específicos, o apoio a um crescimento sustentável e inclusivo, facilitando o 
acesso aos produtos dos setores criativos e culturais pelas pessoas com deficiência.

Alteração 34
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 35
Proposta de regulamento
Artigo 7.º – 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 pequenas e médias empresas, 
microempresas, bibliotecas públicas e 
organizações voluntárias e locais dos 
setores culturais e criativos europeus;

Alteração 36
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

(e) Conferências, seminários e debates, 
incluindo no domínio das competências 
culturais e ligadas aos meios de 
comunicação social, tendo como 
destinatários intervenientes diretos nos 
setores em causa;

Alteração 37

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

Texto da Comissão Alteração

– Fornecer um feedback regular sobre a 
carga administrativa que impende sobre 
as pequenas e médias empresas e 
organizações voluntárias e locais, bem 
como apresentar propostas concretas para 
reduzir essa carga.

Alteração 38

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, incluindo bibliotecas públicas, 
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, 
nomeadamente utilizando plataformas de 
«media» sociais; tendo em conta a sua 
utilização crescente, as tecnologias de 
Internet móvel devem ser parte integrante 
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deste processo;

Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Apoiar o alargamento a novos públicos, 
enquanto forma de estimular o interesse 
pelas obras audiovisuais, inclusive por 
meio de plataformas de «media» sociais.

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Atividades, empreendidas por 
bibliotecas públicas, relativas à 
digitalização de obras literárias, produção 
de catálogos em linha integrados e 
integração de bibliotecas públicas em 
redes nacionais e internacionais;

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

(e) Ações específicas que procurem dar 
mais visibilidade à riqueza e diversidade 
das culturas europeias e estimular o 
diálogo intercultural e a compreensão 
mútua, incluindo a atribuição de prémios 
culturais europeus, a marca do património 
europeu e as capitais europeias da cultura e 
do desporto.
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Alteração 42

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 de competências e 
o desenvolvimento de redes, incentivando 
em especial a utilização de tecnologias 
digitais e «media» sociais, para garantir 
uma adaptação à evolução dos mercados; 
tendo em conta a sua utilização crescente, 
as tecnologias de Internet móvel devem 
ser parte integrante deste processo;

Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Promover projetos de aplicação do 
desenvolvimento «transmedia» e 
multiplataforma, tanto no plano técnico 
como criativo;

Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Apoiar o desenvolvimento de 
projetos-piloto, bem como a sua promoção 
e realização,

Alteração 45

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

(j-A) Tendo em conta os aspetos 
multifacetados das indústrias criativas, 
favorecer políticas de incentivo à 
inovação tanto no plano técnico como 
criativo.

Alteração 46

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 47

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 UE nos domínios da cultura 
e dos meios de comunicação social, em 
especial o Fundo Social Europeu, o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, o 
programa de investigação e inovação, o 
programa Erasmus para Todos, 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.



AD\904481PT.doc 25/27 PE483.700v02-00

PT

Alteração 48

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 
n.º 1041/2009/CE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho.

(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 Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu um relatório anual 
sobre os resultados e os indicadores de 
desempenho do programa. A avaliação 
deve também considerar as possibilidades 
de simplificação do programa, a sua 
coerência interna e externa, a pertinência 
de todos os objetivos e o contributo das 
medidas para as prioridades da União em 
matéria de crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo. A Comissão terá 
em conta os resultados da avaliação sobre o 
impacto a longo prazo da Decisão 
n.º 1855/2006/CE, da Decisão n.º 
1718/2006/CE e da Decisão n.º 
1041/2009/CE, do Parlamento Europeu e 
do Conselho.

Justificação
Para monitorizar os resultados e os indicadores de desempenho do programa, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu um relatório anual com base nos procedimentos de 
acompanhamento e na avaliação realizados nos termos do artigo 14.°.  

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os beneficiários dos projetos apoiados 
pelo programa devem assegurar a 
comunicação e a divulgação de 

1. Os beneficiários dos projetos apoiados 
pelo programa devem assegurar a 
comunicação e a divulgação de 
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informações sobre os fundos recebidos da 
União, bem como sobre os resultados 
alcançados.

informações sobre os fundos recebidos da 
União, bem como sobre os resultados 
alcançados, incluindo a exibição de 
logótipos, nomenclatura e símbolos 
relevantes em lugar de destaque.
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