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SUGESTÕES

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 sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Reconhece que as indústrias criativas e culturais (ICC), que contam com 5 milhões de 
postos de trabalho e representam 2,6% do PIB da UE, constituem um dos principais 
motores para o crescimento nesta última;

2. Salienta a importância de uma implementação rápida e bem sucedida da iniciativa Agenda 
Digital, a fim de permitir que as ICC beneficiem plenamente das oportunidades criadas 
pela banda larga de alta velocidade e longo alcance e das novas tecnologias sem fios;

3. Solicita à Comissão que, no contexto da Agenda Digital, apoie as ICC na sua procura de 
modelos empresariais online competitivos e inovadores, baseados no co-financiamento e 
na partilha de riscos entre as ICC e os intermediários;

4. Salienta que os direitos de propriedade intelectual constituem um activo fundamental para 
empresas criativas, um incentivo à criatividade individual e um investimento na criação; 
solicita, portanto, o estabelecimento de dispositivos que ajudem as ICC a adaptar-se à 
transição digital através de novos serviços online baseados em novas formas de gestão da 
protecção dos direitos de autor;

5. Salienta a necessidade urgente de financiar iniciativas para actividades económicas 
criativas; salienta que, tendo em conta a natureza das ICC, os investimentos sob forma de 
capital de risco/participações privadas/ business angels/financiamentos mezzanine 
constituem os tipos de financiamento mais pertinentes, e sugere a utilização do quadro da 
ECIA (Aliança Europeia das Indústrias Criativas) como plataforma de acesso à 
informação e aconselhamento sobre disponibilidades de investimento e estratégias 
empresariais a longo prazo;

6. Salienta a necessidade de um ambiente fiscal e de investimento mais vantajoso, o que 
deverá implicar uma revisão das actuais regras relativas ao IVA (incluindo a enorme 
disparidade entre as taxas online e offline), assim como um alargamento do âmbito dos 
actuais regimes de protecção fiscal.


