
AM\934394PT.doc PE510.549v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Desenvolvimento Regional

2012/2302(INI)

26.4.2013

ALTERAÇÕES
1 - 33

Projeto de parecer
Oldřich Vlasák
(PE508.179v01-00)

Promover os setores culturais e criativos europeus enquanto fontes de 
crescimento económico e emprego
(2012/2302(INI))



PE510.549v01-00 2/20 AM\934394PT.doc

PT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\934394PT.doc 3/20 PE510.549v01-00

PT

Alteração 1
Justina Vitkauskaite

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta a natureza intersetorial das 
indústrias culturais e criativas e a 
importância geral dessas indústrias para a 
economia mundial e o desenvolvimento 
social; salienta o facto de estes setores 
apresentarem um enorme potencial a nível 
local e regional;

1. Salienta a natureza intersetorial das 
indústrias culturais e criativas enquanto 
ferramentas de comunicação 
interessantes e a importância geral dessas 
indústrias para a economia mundial, o 
crescimento sustentável, inteligente e 
inclusivo, a inovação, o 
empreendedorismo, a coesão social e o 
desenvolvimento social; salienta o facto de 
estes setores apresentarem um enorme 
potencial a nível local e regional de 
crescimento, o que representa novas 
oportunidades de mercado para os 
empresários das indústrias culturais e 
criativas e fomenta, por conseguinte, o 
emprego no setor cultural;

Or. en

Alteração 2
Nuno Teixeira

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta a natureza intersetorial das 
indústrias culturais e criativas e a 
importância geral dessas indústrias para a 
economia mundial e o desenvolvimento 
social; salienta o facto de estes setores 
apresentarem um enorme potencial a nível
local e regional;

1. Salienta a natureza intersetorial das 
indústrias culturais e criativas e a 
importância geral dessas indústrias para a 
economia mundial, a criação de emprego e 
o desenvolvimento social; salienta que o 
facto de estes setores apresentarem um 
enorme potencial a nível local e regional é 
essencial do ponto de vista do estímulo da 
atividade económica na UE;
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Or. pt

Alteração 3
Cornelia Ernst

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Constata que a criatividade tem as 
suas raízes no nível local e que, por 
conseguinte, entende que para se 
desenvolverem, as indústrias culturais e 
criativas necessitam da constituição de 
redes locais, da formação de polos 
(«clusters»), de incubadoras de empresas 
e de parcerias entre arte e ciência, 
institutos industriais e universidades e 
empresas;

Or. en

Alteração 4
Justina Vitkauskaite

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Realça que as indústrias culturais e 
criativas deverão passar a fazer parte das 
estratégias socioeconómicas a nível 
nacional e da UE; salienta que, de acordo 
com o princípio de subsidiariedade, as 
autoridades locais e regionais devem ser 
encorajadas a incorporarem as suas 
opiniões relativas à criatividade nas suas 
estratégias de longo prazo e na execução de 
políticas;

2. Realça que as indústrias culturais e 
criativas deverão passar a fazer parte das 
estratégias socioeconómicas a nível 
nacional e da UE; salienta que, de acordo 
com o princípio de subsidiariedade, as 
autoridades locais e regionais devem ser 
encorajadas a incorporarem as suas 
opiniões relativas à criatividade nas suas 
estratégias de longo prazo e na execução de 
políticas, bem como melhorar as 
capacidades financeiras das PME com 
vista a apoiar os empresários a 
desenvolver novos modelos empresariais 
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para as indústrias culturais e criativas e a 
promover competências criativas e setores 
criativos;

Or. en

Alteração 5
Salvatore Caronna

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Realça que as indústrias culturais e 
criativas deverão passar a fazer parte das 
estratégias socioeconómicas a nível 
nacional e da UE; salienta que, de acordo 
com o princípio de subsidiariedade, as 
autoridades locais e regionais devem ser 
encorajadas a incorporarem as suas 
opiniões relativas à criatividade nas suas 
estratégias de longo prazo e na execução 
de políticas;

2. Realça que as indústrias culturais e 
criativas deverão passar a fazer parte das 
estratégias socioeconómicas a nível 
nacional e da UE; as autoridades locais e 
regionais são também encorajadas, de 
acordo com o princípio de subsidiariedade,
a incorporarem os setores culturais e 
criativos nas suas estratégias económicas
de médio e longo prazo;

Or. it

Alteração 6
Oldřich Vlasák

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Realça que as indústrias culturais e 
criativas deverão passar a fazer parte das 
estratégias socioeconómicas a nível 
nacional e da UE; salienta que, de acordo 
com o princípio de subsidiariedade, as 
autoridades locais e regionais devem ser 
encorajadas a incorporarem as suas 
opiniões relativas à criatividade nas suas 
estratégias de longo prazo e na execução de 

2. Realça que as indústrias culturais e 
criativas deverão passar a fazer parte das 
estratégias socioeconómicas a nível 
nacional e da UE; salienta a necessidade 
de reforçar a coordenação de diversas 
políticas, designadamente industrial, 
educativa e de inovação, as políticas de 
turismo, de desenvolvimento regional, 
urbano, local e espacial; salienta que, de 
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políticas; acordo com o princípio de subsidiariedade, 
as autoridades locais e regionais devem ser 
encorajadas a incorporarem as suas 
opiniões relativas à criatividade nas suas 
estratégias de longo prazo e na execução de
políticas;

Or. en

Alteração 7
François Alfonsi

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Salienta que a diversidade cultural 
na Europa se reveste de importância 
fundamental para este setor económico, 
uma vez que estimula o potencial criativo; 

Or. fr

Alteração 8
Petru Constantin Luhan

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Sublinha que o principal problema 
com que as PME se deparam no setor 
cultural e criativo continua a ser a 
dificuldade de acesso a financiamento;

Or. ro

Alteração 9
Cornelia Ernst
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Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Assinala que as autoridades locais 
desempenham um amplo papel no que diz 
respeito às infraestruturas, à estratégia, 
ao planeamento e às atividades em rede;

Or. en

Alteração 10
Justina Vitkauskaite

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que o financiamento disponível 
no âmbito do futuro Quadro Financeiro 
Plurianual, designadamente do FSE e do 
FEDER, deverá ser utilizado para reforçar 
as indústrias culturais e criativas, bem 
como a capacidade administrativa e 
institucional a nível nacional, regional e 
local para lidar com essas indústrias;

3. Salienta que o financiamento disponível 
no âmbito do futuro Quadro Financeiro 
Plurianual, designadamente do FSE e do 
FEDER, deverá ser utilizado para reforçar 
as indústrias culturais e criativas, bem 
como a capacidade administrativa e 
institucional a nível nacional, regional e 
local para lidar com essas indústrias que 
possa conduzir ao aumento dos ganhos 
económicos resultantes das indústrias 
culturais e criativas;

Or. en

Alteração 11
Salvatore Caronna

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que o financiamento disponível 3. Salienta que o financiamento disponível 
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no âmbito do futuro Quadro Financeiro 
Plurianual, designadamente do FSE e do 
FEDER, deverá ser utilizado para reforçar 
as indústrias culturais e criativas, bem 
como a capacidade administrativa e 
institucional a nível nacional, regional e 
local para lidar com essas indústrias;

no âmbito do FSE e do FEDER no futuro 
Quadro Financeiro Plurianual deverá ser 
utilizado para reforçar as indústrias 
culturais e criativas, bem como a 
capacidade administrativa e institucional a 
nível nacional, regional e local para 
trabalhar em conjunto;

Or. en

Alteração 12
Maria do Céu Patrão Neves

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que o financiamento disponível 
no âmbito do futuro Quadro Financeiro 
Plurianual, designadamente do FSE e do 
FEDER, deverá ser utilizado para reforçar 
as indústrias culturais e criativas, bem 
como a capacidade administrativa e 
institucional a nível nacional, regional e 
local para lidar com essas indústrias;

3. Salienta que o financiamento disponível 
no âmbito do futuro Quadro Financeiro 
Plurianual, designadamente do FSE e do 
FEDER, deverá ser utilizado para reforçar 
as indústrias culturais e criativas, bem 
como a capacidade administrativa e 
institucional a nível nacional, regional e 
local para lidar com essas indústrias, dando 
uma especial atenção às regiões 
ultraperiféricas, em que a instalação e 
desenvolvimento das indústrias culturais e 
criativas se afiguram mais complexas, 
não obstante o enorme potencial cultural 
e criativo das respetivas populações, 
devido à sua condição de insularidade;

Or. pt

Alteração 13
Justina Vitkauskaite

Projeto de parecer
N.º 4
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Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que as indústrias culturais e 
criativas, enquanto fonte potencial de 
novos e melhores trabalhos nas regiões, 
têm o potencial de contribuírem para a 
integração social e territorial; manifesta a 
sua preocupação pelo facto de estes aspetos 
das indústrias culturais e criativas não 
serem suficientemente analisados; salienta 
que a recolha de dados estatísticos neste 
setor é desadequada a todos os níveis, 
sendo a situação que se vive a nível local e 
regional a que apresenta maior gravidade;

4. Salienta que as indústrias culturais e 
criativas, enquanto fonte potencial de 
novos e melhores empregos nas regiões, 
têm o potencial de contribuírem para a 
integração social e territorial; manifesta a 
sua preocupação pelo facto de estes aspetos 
das indústrias culturais e criativas não 
serem suficientemente analisados; salienta 
que a recolha de dados estatísticos neste 
setor é desadequada a todos os níveis, 
sendo a situação que se vive a nível local e 
regional a que apresenta maior gravidade; 
salienta a necessidade de analisar o 
impacto das TIC nos setores culturais e 
criativos para que estes se adaptem ao 
novo ambiente tecnológico e se 
relacionem com os desenvolvimentos 
tecnológicos;

Or. en

Alteração 14
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que as indústrias culturais e 
criativas, enquanto fonte potencial de 
novos e melhores trabalhos nas regiões, 
têm o potencial de contribuírem para a 
integração social e territorial; manifesta a 
sua preocupação pelo facto de estes aspetos 
das indústrias culturais e criativas não 
serem suficientemente analisados; salienta 
que a recolha de dados estatísticos neste 
setor é desadequada a todos os níveis, 
sendo a situação que se vive a nível local e 
regional a que apresenta maior gravidade;

4. Salienta que as indústrias culturais e 
criativas, enquanto fonte potencial de 
novos e melhores empregos nas regiões, 
têm o potencial de contribuírem para a 
integração social e territorial; manifesta a 
sua preocupação pelo facto de estes aspetos 
das indústrias culturais e criativas não 
serem suficientemente analisados; salienta 
que a recolha de dados estatísticos neste 
setor é desadequada a todos os níveis, 
sendo a situação que se vive a nível local e 
regional a que apresenta maior gravidade; 
solicita a criação de uma plataforma para 
gerir as ofertas de emprego e as 
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oportunidades de financiamento nos 
setores culturais e criativos, por forma a 
apoiar os profissionais, designadamente 
no início das suas carreiras nesses 
setores;

Or. bg

Alteração 15
Cornelia Ernst

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que as indústrias culturais e 
criativas, enquanto fonte potencial de 
novos e melhores trabalhos nas regiões, 
têm o potencial de contribuírem para a 
integração social e territorial; manifesta a 
sua preocupação pelo facto de estes aspetos 
das indústrias culturais e criativas não 
serem suficientemente analisados; salienta 
que a recolha de dados estatísticos neste 
setor é desadequada a todos os níveis, 
sendo a situação que se vive a nível local e 
regional a que apresenta maior gravidade;

4. Salienta que as indústrias culturais e 
criativas, enquanto fonte potencial de 
novos e melhores empregos nas regiões, 
têm o potencial de contribuírem para a 
integração social e territorial; solicita que 
seja votada suficiente atenção aos grupos 
desfavorecidos nas indústrias culturais e 
criativas; manifesta a sua preocupação 
pelo facto de estes aspetos das indústrias 
culturais e criativas não serem 
suficientemente analisados; salienta que a 
recolha de dados estatísticos neste setor é
desadequada a todos os níveis, sendo a 
situação que se vive a nível local e regional 
a que apresenta maior gravidade;

Or. en

Alteração 16
Oldřich Vlasák

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que as indústrias culturais e 
criativas, enquanto fonte potencial de 

4. Salienta que as indústrias culturais e 
criativas, enquanto fonte potencial de 
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novos e melhores trabalhos nas regiões, 
têm o potencial de contribuírem para a 
integração social e territorial; manifesta a 
sua preocupação pelo facto de estes aspetos 
das indústrias culturais e criativas não 
serem suficientemente analisados; salienta 
que a recolha de dados estatísticos neste 
setor é desadequada a todos os níveis, 
sendo a situação que se vive a nível local e 
regional a que apresenta maior gravidade;

novos e melhores empregos nas regiões, 
têm o potencial de contribuírem para a 
integração social e territorial; manifesta a 
sua preocupação pelo facto de estes aspetos 
das indústrias culturais e criativas não 
serem suficientemente analisados e 
apoiados; salienta que a recolha de dados 
estatísticos neste setor é desadequada a 
todos os níveis, sendo a situação que se 
vive a nível local e regional a que 
apresenta maior gravidade;

Or. en

Alteração 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que as indústrias culturais e 
criativas, enquanto fonte potencial de 
novos e melhores trabalhos nas regiões, 
têm o potencial de contribuírem para a 
integração social e territorial; manifesta a 
sua preocupação pelo facto de estes aspetos 
das indústrias culturais e criativas não 
serem suficientemente analisados; salienta 
que a recolha de dados estatísticos neste 
setor é desadequada a todos os níveis, 
sendo a situação que se vive a nível local e 
regional a que apresenta maior gravidade;

4. Salienta que as indústrias culturais e 
criativas, enquanto fonte potencial de 
novos e melhores empregos nas regiões, 
nomeadamente as atividades 
independentes subcontratadas e a termo 
ou atípicas têm o potencial de 
contribuírem para a integração social e 
territorial; manifesta a sua preocupação 
pelo facto de estes aspetos das indústrias 
culturais e criativas não serem 
suficientemente analisados; salienta que a 
recolha de dados estatísticos neste setor é 
desadequada a todos os níveis, sendo a 
situação que se vive a nível local e regional 
a que apresenta maior gravidade;

Or. ro

Alteração 18
Salvatore Caronna
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Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. É de opinião que os setores culturais 
e criativos podem ajudar a dinamizar as 
economias locais, através do incentivo ao 
desenvolvimento de novas atividades 
económicas, que criam novos empregos e 
o emprego sustentável e tornam as 
cidades e regiões europeias mais 
atrativas;

Or. it

Alteração 19
Justina Vitkauskaite

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que as pessoas, produtos e 
serviços criativos deveriam constituir a 
base de um mercado único europeu forte e 
de regiões desenvolvidas; defende que as 
indústrias culturais e criativas sejam 
utilizadas para atrair novos investimentos e 
talentos variados para a Europa; apela aos 
Estados-Membros para que apoiem 
modelos de negócios adaptados ao limitado 
mercado europeu, que permitam a 
mobilidade de artistas e de pessoas que 
trabalham nas indústrias culturais e 
criativas e que as ajudem a superar os 
obstáculos relacionados com os diferentes 
sistemas fiscais ou sociais ou ainda com 
barreiras linguísticas;

5. Considera que as pessoas, produtos e 
serviços criativos deveriam constituir a 
base de um mercado único europeu forte e 
de regiões desenvolvidas; defende que as 
indústrias culturais e criativas sejam 
utilizadas para atrair novos investimentos e 
talentos variados para a Europa; apela aos 
Estados-Membros para que fomentem e 
difundam a criatividade em todos os 
setores da economia através de serviços 
que reforcem a inovação e o 
empreendedorismo; apela aos Estados-
Membros para que apoiem modelos de 
negócios adaptados ao limitado mercado 
europeu, que permitam a mobilidade de 
artistas e de pessoas que trabalham nas 
indústrias culturais e criativas e que as 
ajudem a superar os obstáculos 
relacionados com os diferentes sistemas 
fiscais ou sociais ou ainda com barreiras 
linguísticas, contribuindo, para o feito, 
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para desenvolver a diversidade cultural;

Or. en

Alteração 20
Oldřich Vlasák

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que as pessoas, produtos e 
serviços criativos deveriam constituir a 
base de um mercado único europeu forte e 
de regiões desenvolvidas; defende que as 
indústrias culturais e criativas sejam 
utilizadas para atrair novos investimentos e 
talentos variados para a Europa; apela aos 
Estados-Membros para que apoiem 
modelos de negócios adaptados ao limitado
mercado europeu, que permitam a 
mobilidade de artistas e de pessoas que 
trabalham nas indústrias culturais e 
criativas e que as ajudem a superar os 
obstáculos relacionados com os diferentes 
sistemas fiscais ou sociais ou ainda com 
barreiras linguísticas;

5. Considera que as pessoas, produtos e 
serviços criativos deveriam constituir a 
base de um mercado único europeu forte e 
de regiões desenvolvidas; defende que as 
indústrias culturais e criativas sejam 
utilizadas para atrair novos investimentos e 
talentos variados para a Europa; apela aos 
Estados-Membros para que adotem 
medidas sociais e fiscais para apoiar a 
economia criativa; apela aos 
Estados-Membros para que apoiem 
modelos de negócios adaptados ao 
mercado europeu, que permitam a 
mobilidade de artistas e de pessoas que 
trabalham nas indústrias culturais e 
criativas e que as ajudem a superar os 
obstáculos relacionados com os diferentes 
sistemas fiscais ou sociais ou ainda com 
barreiras linguísticas;

Or. en

Alteração 21
Salvatore Caronna

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que as pessoas, produtos e 
serviços criativos deveriam constituir a 

5. Considera que as pessoas, produtos e 
serviços criativos deveriam constituir a 
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base de um mercado único europeu forte e 
de regiões desenvolvidas; defende que as 
indústrias culturais e criativas sejam 
utilizadas para atrair novos investimentos e 
talentos variados para a Europa; apela aos 
Estados-Membros para que apoiem 
modelos de negócios adaptados ao 
limitado mercado europeu, que permitam 
a mobilidade de artistas e de pessoas que 
trabalham nas indústrias culturais e 
criativas e que as ajudem a superar os 
obstáculos relacionados com os diferentes 
sistemas fiscais ou sociais ou ainda com 
barreiras linguísticas;

base de um mercado único europeu forte e 
de regiões desenvolvidas; defende que as 
indústrias culturais e criativas sejam 
utilizadas para atrair novos investimentos e 
talentos variados para a Europa, tendo em 
conta que o setor é constituído quase na 
totalidade por micro, pequenas e médias 
empresas e por trabalhadores 
independentes; apela aos 
Estados-Membros e às regiões para que 
lancem estratégias que permitam a 
mobilidade de artistas e de pessoas que 
trabalham nas indústrias culturais e 
criativas e que as ajudem a superar os 
obstáculos, tais como os relacionados com 
os diferentes sistemas fiscais ou sociais ou 
ainda com barreiras linguísticas;

Or. it

Alteração 22
Justina Vitkauskaite

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. É de opinião que as diferentes 
competências abrangidas por estas 
indústrias e a interação entre os criadores e 
as tecnologias deverão ser apoiadas pela 
criação de plataformas locais e regionais;

6. É de opinião que as diferentes 
competências abrangidas por estas 
indústrias e a interação entre os criadores e 
as tecnologias deverão ser apoiadas pela 
criação de plataformas locais e regionais e 
por polos criativos, culturais e industriais;

Or. en

Alteração 23
Oldřich Vlasák

Projeto de parecer
N.º 6
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Projeto de parecer Alteração

6. É de opinião que as diferentes 
competências abrangidas por estas 
indústrias e a interação entre os criadores e 
as tecnologias deverão ser apoiadas pela 
criação de plataformas locais e regionais;

6. É de opinião que as diferentes 
competências abrangidas por estas 
indústrias e a interação entre os criadores e 
as tecnologias deverão ser apoiadas pela 
criação de plataformas locais e regionais 
que melhorem as sinergias e ajudem a 
alcançar mecanismos para financiar a 
criatividade e a inovação;

Or. en

Alteração 24
Nuno Teixeira

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. É de opinião que as diferentes 
competências abrangidas por estas 
indústrias e a interação entre os criadores e 
as tecnologias deverão ser apoiadas pela 
criação de plataformas locais e regionais;

6. Defende que as diferentes competências 
abrangidas por estas indústrias e a 
interação entre os criadores e as 
tecnologias deverão ser apoiadas pela 
criação de redes de cooperação a nível 
europeu e de plataformas locais e regionais 
promovendo a partilha de conhecimentos 
e boas práticas empresariais;

Or. pt

Alteração 25
Justina Vitkauskaite

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Salienta o facto de as indústrias culturais 
e criativas contribuírem para preservar o 
enorme património cultural, histórico e 
arquitetónico europeu; destaca que os 
setores culturais e criativos têm um 

7. Salienta o facto de as indústrias culturais 
e criativas contribuírem para preservar o 
enorme património cultural, histórico e 
arquitetónico europeu; a inclusão social e 
uma melhor educação; destaca que os 
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interesse muito significativo para os 
turistas, quer da UE, quer de países 
terceiros; considera que, tendo em conta o 
seu valor acrescentado, os setores 
culturais e criativos devem ser fortemente 
apoiados pelo futuro orçamento da UE, 
uma vez que são fonte de importantes 
oportunidades económicas;

setores culturais e criativos têm um 
interesse muito significativo para os 
turistas, quer da UE, quer de países 
terceiros e são um ponto de interação 
entre eles;

Or. en

Alteração 26
Petru Constantin Luhan

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Salienta o facto de as indústrias culturais 
e criativas contribuírem para preservar o 
enorme património cultural, histórico e 
arquitetónico europeu; destaca que os 
setores culturais e criativos têm um 
interesse muito significativo para os 
turistas, quer da UE, quer de países 
terceiros; considera que, tendo em conta o 
seu valor acrescentado, os setores culturais 
e criativos devem ser fortemente apoiados 
pelo futuro orçamento da UE, uma vez que 
são fonte de importantes oportunidades 
económicas;

7. Salienta o facto de as indústrias culturais 
e criativas contribuírem para preservar o 
enorme património cultural, histórico e 
arquitetónico europeu; destaca que os 
setores culturais e criativos têm um 
interesse muito significativo para os 
turistas, quer da UE, quer de países 
terceiros; considera que, tendo em conta o 
seu valor acrescentado, os setores culturais 
e criativos devem ser consultados na fase 
de elaboração dos Documentos 
Estratégicos Nacionais para o período 
2014-2020 e devem igualmente ser 
fortemente apoiados pelo futuro orçamento 
da UE, uma vez que são fonte de 
importantes oportunidades económicas;

Or. ro

Alteração 27
Oldřich Vlasák

Projeto de parecer
N.º 7
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Projeto de parecer Alteração

7. Salienta o facto de as indústrias culturais 
e criativas contribuírem para preservar o 
enorme património cultural, histórico e 
arquitetónico europeu; destaca que os 
setores culturais e criativos têm um 
interesse muito significativo para os 
turistas, quer da UE, quer de países 
terceiros; considera que, tendo em conta o 
seu valor acrescentado, os setores culturais 
e criativos devem ser fortemente apoiados 
pelo futuro orçamento da UE, uma vez que 
são fonte de importantes oportunidades 
económicas;

7. Salienta o facto de as indústrias culturais 
e criativas contribuírem para preservar o 
enorme património cultural, histórico e 
arquitetónico europeu; salienta a 
importância do património cultural 
móvel, ou seja, os artefactos enquanto 
produto da criatividade humana, desde os 
primórdios da história até aos nossos 
dias; destaca que os setores culturais e 
criativos têm um interesse muito 
significativo para os turistas, quer da UE, 
quer de países terceiros; considera que, 
tendo em conta o seu valor acrescentado, 
os setores culturais e criativos devem ser 
fortemente apoiados pelo futuro orçamento 
da UE, uma vez que são fonte de 
importantes oportunidades económicas;

Or. en

Alteração 28
Salvatore Caronna

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Salienta o facto de as indústrias culturais 
e criativas contribuírem para preservar o 
enorme património cultural, histórico e 
arquitetónico europeu; destaca que os 
setores culturais e criativos têm um
interesse muito significativo para os 
turistas, quer da UE, quer de países 
terceiros; considera que, tendo em conta o 
seu valor acrescentado, os setores culturais 
e criativos devem ser fortemente apoiados 
pelo futuro orçamento da UE, uma vez que 
são fonte de importantes oportunidades 
económicas;

7. Salienta o facto de as indústrias culturais 
e criativas contribuírem para preservar e
melhorar o enorme património artístico, 
cultural, histórico e arquitetónico europeu; 
destaca que os setores culturais e criativos 
têm uma importância fundamental no 
desenvolvimento e expansão do setor 
turístico na União Europeia no seu todo;
considera que, tendo em conta o seu valor 
acrescentado, os setores culturais e 
criativos devem ser fortemente apoiados 
pelo futuro orçamento da UE, uma vez que 
são fonte de importantes oportunidades 
económicas;
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Or. it

Alteração 29
Juozas Imbrasas

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Salienta o facto de as indústrias culturais 
e criativas contribuírem para preservar o 
enorme património cultural, histórico e 
arquitetónico europeu; destaca que os 
setores culturais e criativos têm um 
interesse muito significativo para os 
turistas, quer da UE, quer de países 
terceiros; considera que, tendo em conta o 
seu valor acrescentado, os setores culturais
e criativos devem ser fortemente apoiados 
pelo futuro orçamento da UE, uma vez que 
são fonte de importantes oportunidades 
económicas;

7. Salienta o facto de as indústrias culturais 
e criativas contribuírem para preservar o 
enorme património cultural, histórico e 
arquitetónico europeu; destaca que os 
setores culturais e criativos têm um 
interesse muito significativo para os 
turistas, quer da UE, quer de países 
terceiros; considera que, tendo em conta o 
seu valor acrescentado, o setor cultural e, 
em particular, o setor criativo devem ser 
fortemente apoiados pelo futuro orçamento 
da UE, uma vez que são fonte de 
importantes oportunidades económicas;

Or. lt

Alteração 30
Justina Vitkauskaite

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Salienta a importância de iniciativas 
educativas conducentes a promover a 
criatividade desde a primeira infância; 
realça que, sendo muitas vezes as 
autoridades locais e regionais responsáveis 
pelo ensino pré-escolar e primário, estas 
podem desempenhar um papel importante 
neste processo.

8. Salienta a importância de iniciativas 
educativas conducentes a promover a 
criatividade desde a primeira infância e o 
fomento da educação artística e cultural 
através da promoção do interesse pelo 
trabalho e pelos produtos da indústria 
criativa no contexto do ensino primário e 
secundário; realça que, sendo muitas vezes 
as autoridades locais e regionais 
responsáveis pelo ensino pré-escolar e 
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primário, estas podem desempenhar um 
papel educativo e cultural importante neste 
processo de abordagem da cultura e da 
criatividade como parte integrante do 
desenvolvimento regional e urbano.

Or. en

Alteração 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Salienta a importância de iniciativas 
educativas conducentes a promover a 
criatividade desde a primeira infância; 
realça que, sendo muitas vezes as 
autoridades locais e regionais responsáveis 
pelo ensino pré-escolar e primário, estas 
podem desempenhar um papel importante 
neste processo.

8. Salienta a importância de iniciativas 
educativas conducentes a promover a 
criatividade desde a primeira infância; 
realça que, sendo muitas vezes as 
autoridades locais e regionais responsáveis 
pelo ensino pré-escolar e primário, estas 
podem desempenhar um papel importante 
neste processo; exorta à concessão de 
apoio aos estudantes de artes, através de 
empréstimos com baixas taxas de juros ou 
sem juros, de uma vasta gama de bolsas e 
de subsídios e de um ciclo de estudos mais 
curto, designadamente no que diz respeito 
aos programas de mestrado, bem como de 
apoio ao empreendedorismo dos jovens e 
às PME nos setores culturais e criativos.

Or. bg

Alteração 32
Oldřich Vlasák

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Salienta a importância de iniciativas 
educativas conducentes a promover a 

8. Salienta a importância de iniciativas 
educativas conducentes a promover a 
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criatividade desde a primeira infância; 
realça que, sendo muitas vezes as 
autoridades locais e regionais responsáveis 
pelo ensino pré-escolar e primário, estas 
podem desempenhar um papel importante 
neste processo.

criatividade desde a primeira infância; 
realça que, sendo muitas vezes as 
autoridades locais e regionais responsáveis 
pelo ensino pré-escolar e primário, estas 
podem desempenhar um papel importante 
neste processo; salienta a importância da 
formação não formal para melhorar a 
capacidade de os adultos se adaptarem a 
um mercado de trabalho em constante 
mutação.

Or. en

Alteração 33
Salvatore Caronna

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Salienta a importância de iniciativas 
educativas conducentes a promover a 
criatividade desde a primeira infância; 
realça que, sendo muitas vezes as 
autoridades locais e regionais responsáveis 
pelo ensino pré-escolar e primário, estas 
podem desempenhar um papel importante 
neste processo.

8. Salienta a importância de iniciativas 
educativas conducentes a promover a 
criatividade desde a primeira infância; 
realça que, sendo muitas vezes as 
autoridades locais e regionais responsáveis 
pelo ensino pré-escolar e primário, estas 
devem desempenhar um papel importante 
neste processo.

Or. it


