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22.2.2017 A8-0030/1 

Alteração  1 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Implementação do Programa Europa Criativa 

2015/2328(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

Tendo em conta os artigos 167.º e 173.º do 

Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, 

Tendo em conta os artigos 6.º, 167.º e 173.º 

do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia, 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/2 

Alteração  2 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Implementação do Programa Europa Criativa 

2015/2328(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

Tendo em conta a sua resolução de 19 de 

janeiro de 2016 sobre o papel do diálogo 

intercultural, da diversidade cultural e da 

educação na promoção dos valores 

fundamentais da UE2, 

Suprimido 

___________  

2 Textos aprovados, P8_TA(2016)0005.  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/3 

Alteração  3 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Implementação do Programa Europa Criativa 

2015/2328(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando C 

 

Proposta de resolução Alteração 

C. Considerando que o Programa Europa 

Criativa, em particular o seu subprograma 

Cultura, tem um orçamento 

profundamente insuficiente e, por isso, 

enfrenta dificuldades em satisfazer as 

elevadas expectativas; 

C. Considerando que o Programa Europa 

Criativa, incluindo o seu subprograma 

Cultura, dispõe de um orçamento total de 

1,46 mil milhões de EUR para o período 

de 2014-2020 a título da rubrica 3 do 

Quadro Financeiro Plurianual; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/4 

Alteração  4 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Implementação do Programa Europa Criativa 

2015/2328(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando H 

 

Proposta de resolução Alteração 

H. Considerando que a vertente 

intersetorial só em parte concretizou o seu 

objetivo estratégico de promoção da 

cooperação cultural transnacional e 

trans-setorial; 

H. Considerando que a vertente 

intersetorial só em parte concretizou o seu 

objetivo estratégico de promoção da 

cooperação cultural transnacional e 

trans-setorial, nomeadamente devido a 

uma dispersão nas suas missões, com o 

aditamento da medida específica em prol 

da integração social dos refugiados; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/5 

Alteração  5 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Implementação do Programa Europa Criativa 

2015/2328(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando M 

 

Proposta de resolução Alteração 

M. Considerando que em 2016, no âmbito 

da vertente intersetorial, foi lançado um 

convite específico aos refugiados que 

chegam à sociedade europeia, a fim de 

promover e apoiar a criatividade e o 

diálogo intercultural; 

M. Considerando que em 2016, no âmbito 

da vertente intersetorial, foi lançado um 

convite específico aos refugiados que 

chegam à sociedade europeia, a fim de 

promover e apoiar a criatividade e o 

diálogo intercultural; relembrando que o 

financiamento atribuído a esta medida em 

2015 se elevou a 1,6 milhões de EUR; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/6 

Alteração  6 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Implementação do Programa Europa Criativa 

2015/2328(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando O 

 

Proposta de resolução Alteração 

O. Considerando que, apesar de o 

regulamento prever o estabelecimento de 

acordos bilaterais com países terceiros 

tendo em vista a participação destes no 

programa, ou em partes do mesmo, são 

poucos os países que, até à data, 

concluíram o procedimento; 

O. Considerando que, apesar de o 

regulamento prever o estabelecimento de 

acordos bilaterais com países terceiros 

tendo em vista a participação destes no 

programa, o orçamento limitado do 

Programa Europa Criativa e os seus 

objetivos bem definidos ligados à cultura 

europeia devem levar a que seja dada 

maior ênfase às candidaturas dos 

Estados-Membros; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/7 

Alteração  7 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Implementação do Programa Europa Criativa 

2015/2328(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando R 

 

Proposta de resolução Alteração 

R. Considerando que a proporção de 

candidatos selecionados é de 15 % no 

subprograma Cultura e de 44 % no 

subprograma MEDIA, sendo até inferior 

(32 %)  neste último se excluirmos os 

sistemas automáticos; 

R. Considerando que a proporção de 

candidatos selecionados é de 15 % no 

subprograma Cultura e de 44 % no 

subprograma MEDIA, sendo até inferior 

(32 %) neste último se excluirmos os 

sistemas automáticos; salientando, por 

outro lado, que, no caso do subprograma 

Cultura, os projetos selecionados proveem 

maioritariamente de organizações sem 

fins lucrativos, o que poderá indiciar que 

o programa não está a financiar 

organizações com fins lucrativos, como as 

médias empresas; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/8 

Alteração  8 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Implementação do Programa Europa Criativa 

2015/2328(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Insta os Estados-Membros a 

aumentarem o orçamento do Programa 

Europa Criativa para que esteja em linha 

com as expectativas dos cidadãos 

europeus e as ambições de cada um dos 

subprogramas, reconhecendo assim que 

os valores da produção cultural não 

podem ser expressos apenas através de 

dados económicos; 

1. Sugere que os Estados-Membros 

introduzam uma gestão otimizada dos 

fundos disponíveis, nomeadamente 

reajustando os subprogramas Cultura e 

MEDIA e impedindo novas ampliações 

dos objetivos ou dos países terceiros 

participantes, a fim de pôr a tónica em 

projetos fundamentais de candidatos dos 

Estados-Membros; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/9 

Alteração  9 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Implementação do Programa Europa Criativa 

2015/2328(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Solicita à Comissão que trabalhe o mais 

estreitamente possível com a UNESCO, o 

Conselho da Europa e a OCDE, a fim de 

desenvolver uma base mais sólida de 

contribuições conjuntas na prossecução dos 

objetivos do programa e na avaliação do 

impacto, em especial na dimensão 

internacional e em termos de respeito dos 

valores humanos e económicos específicos 

da cultura e da criação; 

6. Relembra a possibilidade de os 

Estados-Membros trabalharem o mais 

estreitamente possível com a UNESCO, o 

Conselho da Europa e a OCDE, a fim de 

desenvolver uma base mais sólida de 

contribuições conjuntas na prossecução dos 

objetivos do programa e na avaliação do 

impacto, em especial na dimensão 

internacional e em termos de respeito dos 

valores humanos e económicos específicos 

da cultura e da criação; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/10 

Alteração  10 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Implementação do Programa Europa Criativa 

2015/2328(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. Congratula-se com o trabalho 

atualmente desenvolvido pela Comissão e a 

EACEA para alterar o sistema de pontos 

automático a fim de garantir uma 

verdadeira igualdade de condições de 

concorrência, tendo em conta, de forma 

equilibrada, o conjunto dos critérios 

referidos no Programa Europa Criativa 

(caráter transnacional, desenvolvimento 

da cooperação transnacional, economias 
de escala, massa crítica, efeito de 

alavanca), bem como as capacidades de 

produção e os atuais sistemas nacionais de 

apoio à indústria audiovisual; 

21. Congratula-se com o trabalho 

atualmente desenvolvido pela Comissão e a 

EACEA para alterar o sistema de pontos 

automático, que pode conduzir a um 

sistema de «discriminação positiva» a 

favor dos países com menor capacidade 

de produção, o que afeta negativamente a 

qualidade artística dos projetos e o seu 

potencial de inovação, e, por conseguinte, 

«castiga» os países com elevada 

capacidade de produção;  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/11 

Alteração  11 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Implementação do Programa Europa Criativa 

2015/2328(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 

Proposta de resolução Alteração 

24. Recomenda que o património 

audiovisual europeu seja posto em 

segurança e disponibilizado para fins de 

estudo, de envolvimento do público e de 

valorização económica graças à 

digitalização dos filmes e dos arquivos 

audiovisuais; 

24. Recomenda que o património 

audiovisual europeu seja posto em 

segurança e disponibilizado para fins de 

estudo, de envolvimento do público e de 

valorização económica graças à 

digitalização dos filmes e dos arquivos 

audiovisuais, garantindo simultaneamente 

o respeito pelos direitos de autor e os 

direitos conexos; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/12 

Alteração  12 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Implementação do Programa Europa Criativa 

2015/2328(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Salienta que, num cenário 

cinematográfico cada vez mais competitivo 

e internacional, o setor audiovisual 

europeu ainda precisa de manter medidas 
de apoio para salvaguardar a sua 

diversidade e independência; salienta a 

necessidade de um apoio direto à 

produção audiovisual europeia, em 

especial na fase de desenvolvimento de 

projetos, alargando a formação de modo a 

abranger mais ações e reforçar a 

competitividade do setor; 

25. Salienta que, num cenário 

cinematográfico cada vez mais competitivo 

e internacional, os setores audiovisuais dos 

Estados-Membros continuam a carecer de 

apoio, para o que é necessário prosseguir 

políticas de luta contra o dumping fiscal e 

social e permitir que os Estados-Membros 

protejam as suas indústrias culturais e 

exceções culturais, a fim de garantir que 

os domínios da cultura, os meios de 

comunicação e as indústrias criativas 

permaneçam à margem dos acordos de 

comércio livre, e desenvolver ações de 

formação, incluindo através da 

aprendizagem facilitada, de molde a 

incluir novas medidas e pôr a devida 

ênfase nos programas de formação de 

formadores; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/13 

Alteração  13 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Implementação do Programa Europa Criativa 

2015/2328(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 27 

 

Proposta de resolução Alteração 

27. Reconhece que as plataformas 

europeias em linha ainda não conseguem 

competir à escala internacional, não 

obstante o apoio prestado à distribuição em 

linha, e que é difícil encontrar conteúdos 

europeus, assim como aceder aos mesmos 

nas plataformas existentes; 

27. Reconhece que as plataformas 

europeias em linha ainda não conseguem 

competir à escala internacional, não 

obstante o apoio prestado à distribuição em 

linha, e que é difícil encontrar conteúdos 

europeus, assim como aceder aos mesmos 

nas plataformas existentes; insiste em que 

muitos países europeus dispõem de um 

enorme potencial em termos de inovação 

e de novas tecnologias, sendo, por isso, 

conveniente dar-lhes a possibilidade de 

desenvolver estes setores através de 

políticas nacionais ambiciosas, de modo a 

firmar a sua posição no mercado 

internacional; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/14 

Alteração  14 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Implementação do Programa Europa Criativa 

2015/2328(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 29 

 

Proposta de resolução Alteração 

29. Sublinha a necessidade de a Comissão 

avançar com um projeto de envolvimento 

das audiências europeias com base em 

dados, tendo como objetivo explorar e 

reforçar a capacidade do setor 

audiovisual e cinematográfico europeu 

para recolher, analisar e prever dados 

relativos aos comportamentos das 

audiências, com vista a aumentar a 

procura de filmes europeus não 

nacionais; 

Suprimido 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/15 

Alteração  15 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Implementação do Programa Europa Criativa 

2015/2328(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 30 

 

Proposta de resolução Alteração 

30. Sublinha que se mantém o apoio aos 

produtores de televisão independentes no 

âmbito das séries de ficção para que 

possam competir a nível internacional, a 

fim de reagir à atual grande procura a nível 

internacional de séries de elevada 

qualidade com ofertas genuinamente 

europeias, apesar de os melhores resultados 

terem sido até agora obtidos nos setores 

dos documentários e dos programas 

infantis; 

30. Sublinha que o apoio aos produtores de 

televisão independentes no âmbito das 

séries de ficção que procuram competir a 

nível internacional deve ser garantido, 

antes de mais pelas autoridades 

nacionais, sobretudo para reagir à atual 

grande procura a nível internacional de 

séries de elevada qualidade com ofertas 

genuinamente europeias, apesar de os 

melhores resultados terem sido até agora 

obtidos nos setores dos documentários e 

dos programas infantis; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/16 

Alteração  16 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Implementação do Programa Europa Criativa 

2015/2328(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 32 

 

Proposta de resolução Alteração 

32. Solicita à Comissão que altere o 

sistema de bónus para a difusão simultânea 

nas salas de cinema e nos serviços de vídeo 

a pedido; 

32. Solicita à Comissão que mantenha o 

sistema de bónus, a fim de recusar a 

difusão simultânea nas salas de cinema e 

nos serviços de vídeo a pedido, tendo em 

conta as diferenças entre os países 

europeus e a necessidade de permitir uma 

primeira difusão nas salas de cinema, a 

qual é, frequentemente, crucial para 

muitos pequenos cinemas independentes e 

os cinemas; propõe que se considere, 

numa segunda fase, a criação de uma 

certa flexibilidade que permita um acesso 

mais rápido ao VOD para certos filmes, 

vídeos ou novos média; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/17 

Alteração  17 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Implementação do Programa Europa Criativa 

2015/2328(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 40 

 

Proposta de resolução Alteração 

40. Insiste em que a existência de redes 

culturais europeias estáveis e altamente 

representativas é fundamental para a 

visibilidade das atividades culturais e 

artísticas na Europa e junto de países 

terceiros, uma vez que elas são muitas 

vezes as primeiras a estabelecer uma 

cooperação com novos domínios, setores 

ou países; considera que o seu papel de 

coordenação das ações e de promoção da 

cultura e da criatividade em domínios 

artísticos no seu todo deve ser apoiado com 

subvenções de funcionamento; considera, a 

este respeito, que devem ser previamente 

estabelecidos critérios de seleção claros e 

transparentes; 

40. Insiste em que a existência de redes 

culturais europeias estáveis e altamente 

representativas é fundamental para a 

visibilidade das atividades culturais e 

artísticas na Europa e junto de países 

terceiros, uma vez que elas são muitas 

vezes as primeiras a estabelecer uma 

cooperação com novos domínios, setores 

ou países; considera que o seu papel de 

coordenação das ações e de promoção da 

cultura e da criatividade em domínios 

artísticos no seu todo não deve ser apoiado 

com subvenções de funcionamento mas 

apenas com subvenções para projetos, 

visto que as primeiras representam um 

risco de dependência financeira e 

administrativa e de má gestão de fundos; 

considera, a este respeito, que devem ser 

previamente estabelecidos critérios de 

seleção claros e transparentes; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/18 

Alteração  18 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Implementação do Programa Europa Criativa 

2015/2328(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 44 

 

Proposta de resolução Alteração 

44. Congratula-se com o futuro 

alargamento do programa CEC a países 

candidatos e a países da EFTA a partir de 

2020 e recomenda uma melhor difusão 

desta experiência dentro e fora da UE; 

44. Lamenta o alargamento da CEC a 

países candidatos e a países da EFTA a 

partir de 2020, uma vez que, tal como o 

nome indica, este regime deveria servir 

para valorizar as cidades da UE, 

sobretudo num contexto de austeridade 

orçamental e de crise económica; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/19 

Alteração  19 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Implementação do Programa Europa Criativa 

2015/2328(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 45 

 

Proposta de resolução Alteração 

45. Recomenda que seja dada maior 

visibilidade à Marca do Património 

Europeu e salienta a importância dos sítios 

interessados (materiais e imateriais) no que 

respeita à identidade europeia e à 

promoção de um sentimento comum de 

pertença à Europa, à construção da União 

e à aquisição de conhecimentos sobre um 

património multifacetado com vista a um 

futuro melhor; 

45. Recomenda que seja dada maior 

visibilidade à Marca do Património 

Europeu e salienta a importância dos sítios 

interessados (materiais e imateriais) no que 

respeita às identidades dos 

Estados-Membros e à valorização da 

civilização europeia através de um legado 

comum; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/20 

Alteração  20 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Implementação do Programa Europa Criativa 

2015/2328(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 47 

 

Proposta de resolução Alteração 

47. Solicita à Comissão que estude formas 

de facilitar o acesso de refugiados 

versados nas artes ao Programa Europa 

Criativa; 

Suprimido 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/21 

Alteração  21 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Implementação do Programa Europa Criativa 

2015/2328(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 55 

 

Proposta de resolução Alteração 

55. Congratula-se, à luz do afluxo 

significativo de migrantes e de refugiados 

para a UE ao longo dos últimos anos, com 

o aumento da dimensão intercultural do 

programa, o que se espera levará à 

apresentação de mais projetos que 

reforcem a diversidade cultural e o 

diálogo intercultural e promovam o 

multilinguismo, a partir de 2017; 

sublinha que este aspeto deve ser apoiado 

e tornar-se uma componente regular do 

programa, tendo em conta que é provável 

que a integração cultural continue a 

constituir um desafio em muitos 

Estados-Membros da UE nos próximos 

anos. 

Suprimido 

Or. en 

 

 


