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21.3.2019 A8-0156/153

Alteração 153
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0156/2019
Silvia Costa
Criação do programa Europa Criativa  (2021-2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A promoção da diversidade cultural 
europeia depende da existência de setores 
culturais e criativos florescentes e 
resilientes, com capacidade para criar, 
produzir e difundir as suas obras entre a 
um público europeu vasto e diversificado. 
O que amplia o seu potencial comercial e 
contribui para o crescimento sustentável e 
a criação de emprego. Além disso, a 
promoção da criatividade contribui para 
um aumento da competitividade e um 
maior dinamismo da inovação nas cadeias 
de valor industriais. Não obstante os 
progressos recentes, os mercados culturais 
e criativos europeus continuam 
fragmentados em função das fronteiras 
nacionais e linguísticas, o que não permite 
aos setores culturais e criativos 
beneficiarem plenamente do mercado 
único europeu, em particular do mercado 
único digital.

(5) A promoção da diversidade cultural 
europeia depende da liberdade de 
expressão cultural e artística, de um apoio 
público adequado, de condições 
contratuais justas para artistas e 
operadores culturais e da existência de 
setores culturais e criativos florescentes e 
resilientes, com capacidade para inovar, 
criar, produzir e difundir as suas obras 
entre a um público europeu vasto e 
diversificado. Tal aumenta o acesso e a 
criação de conteúdos e conhecimento 
criativos e contribui para a prosperidade e 
a criação de emprego, gerando 
simultaneamente um aumento da 
competitividade e um maior dinamismo da 
inovação nas cadeias de valor industriais. 
Não obstante os progressos recentes, os 
mercados culturais e criativos europeus 
continuam fragmentados em função das 
fronteiras nacionais e linguísticas, o que 
não permite aos setores culturais e criativos 
beneficiarem plenamente do mercado 
único europeu, em particular do mercado 
único digital.
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21.3.2019 A8-0156/154

Alteração 154
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0156/2019
Silvia Costa
Criação do programa Europa Criativa  (2021-2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O programa deverá ter em conta a 
dualidade dos setores culturais e criativos, 
reconhecendo, por um lado, o valor 
intrínseco e artístico da cultura e, por 
outro, o valor económico desses setores, 
nomeadamente o seu contributo mais 
amplo para o crescimento e a 
competitividade, a criatividade e a 
inovação. Isto exige setores culturais e 
criativos europeus pujantes, em especial 
uma indústria audiovisual europeia 
vibrante, tendo em conta a capacidade de 
chegar a vastos públicos e a sua 
importância económica, inclusive para 
outros setores criativos, bem como para o 
turismo cultural. No entanto, a 
concorrência nos mercados audiovisuais a 
nível mundial tem vindo a intensificar-se 
com o aprofundamento da rutura digital, 
por exemplo, mudanças na produção e no 
consumo mediáticos e a posição crescente 
das plataformas mundiais na distribuição 
de conteúdos. É por isso que é necessário 
intensificar o apoio à indústria europeia.

(6) O programa deverá ter em conta o 
caráter multifacetado dos setores culturais 
e criativos, reconhecendo o valor intrínseco 
e artístico da cultura, bem como o valor 
económico e social desses setores, 
nomeadamente o seu contributo mais 
amplo para o diálogo intercultural, a 
coesão social, a prosperidade e a 
competitividade, a criatividade e a 
inovação. Isto exige setores culturais e 
criativos europeus pujantes, em especial 
uma indústria audiovisual europeia 
vibrante, tendo em conta a capacidade de 
chegar a vastos públicos a nível local, 
nacional e europeu, e a sua importância 
económica, inclusive para outros setores 
criativos, bem como para o turismo cultural 
sustentável, em particular no que se refere 
às cadeias de valor locais. No entanto, a 
concorrência nos mercados audiovisuais a 
nível mundial tem vindo a intensificar-se 
com o aprofundamento da rutura digital, 
por exemplo, mudanças na produção e no 
consumo mediáticos e a posição crescente 
das plataformas mundiais na distribuição 
de conteúdos. É por isso que é necessário 
intensificar o apoio à indústria europeia, 
nomeadamente às PME.
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21.3.2019 A8-0156/155

Alteração 155
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0156/2019
Silvia Costa
Criação do programa Europa Criativa  (2021-2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A vertente MEDIA do programa 
deverá apoiar, em especial, as empresas 
de produção audiovisual independentes, 
que constituem uma expressão 
inestimável da diversidade cultural, mas 
que frequentemente enfrentam obstáculos 
em matéria de acesso a financiamento 
adequado e concorrência com 
intervenientes globais.
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21.3.2019 A8-0156/156

Alteração 156
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0156/2019
Silvia Costa
Criação do programa Europa Criativa  (2021-2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Em conformidade com a 
Comunicação da Comissão «Rumo a uma 
abordagem integrada do património 
cultural europeu», de 22 de julho de 
201419, as políticas e os instrumentos 
pertinentes devem explorar a longo prazo e 
de forma sustentável o valor do património 
cultural europeu e desenvolver uma 
abordagem mais integrada para a sua 
preservação, valorização e apoio.

(15) Em conformidade com a 
Comunicação da Comissão «Rumo a uma 
abordagem integrada do património 
cultural europeu», de 22 de julho de 
201419, as políticas e os instrumentos 
pertinentes devem explorar a longo prazo e 
de forma sustentável o valor do património 
cultural europeu material e imaterial e 
desenvolver uma abordagem mais 
integrada para a sua preservação, 
divulgação, valorização e apoio, 
nomeadamente através da sua 
digitalização.

_________________ _________________
19 COM/2014/0477 final 19 COM/2014/0477 final
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21.3.2019 A8-0156/157

Alteração 157
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0156/2019
Silvia Costa
Criação do programa Europa Criativa  (2021-2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Em consonância com a 
Comunicação da Comissão intitulada 
«Investir numa indústria inteligente, 
inovadora e sustentável — Uma Estratégia 
de Política Industrial renovada da UE» de 
13 de setembro de 201720, as futuras ações 
devem contribuir para a integração da 
criatividade, do design e do 
desenvolvimento de tecnologias de ponta 
para gerar novas cadeias de valor industrial 
e revitalizar a competitividade das 
indústrias tradicionais.

(16) Em consonância com a 
Comunicação da Comissão intitulada 
«Investir numa indústria inteligente, 
inovadora e sustentável — Uma Estratégia 
de Política Industrial renovada da UE» de 
13 de setembro de 201720, as futuras ações 
devem contribuir para a integração da 
criatividade, do design e do 
desenvolvimento de tecnologias de ponta 
para gerar novas cadeias de valor industrial 
e novos modelos de negócios e revitalizar a 
competitividade das indústrias tradicionais. 
Neste sentido, a vertente MEDIA do 
programa deverá apoiar o 
desenvolvimento de plataformas em linha 
inovadoras de vídeo a pedido (VOD) a 
nível local, nacional e europeu.

_________________ _________________
20 COM (2017)479 final 20 COM (2017)479 final
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21.3.2019 A8-0156/158

Alteração 158
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0156/2019
Silvia Costa
Criação do programa Europa Criativa  (2021-2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) Devem ser levadas a cabo ações 
específicas para aumentar a participação 
no Programa, por um lado, de 
microempresas e empresas emergentes, 
devido à sua limitada capacidade 
financeira e dificuldade de acesso ao 
financiamento privado, e, por outro lado, 
de PME estabelecidas em regiões 
atingidas por catástrofes naturais, como 
terramotos e inundações. As catástrofes 
naturais têm impactos graves no bem-
estar, na coesão social e na economia das 
regiões. Nesta perspetiva, a realização de 
iniciativas ligadas às artes, à cultura e à 
criatividade tem o potencial de revitalizar 
a população dessas regiões, aumentando 
a consciência da sua identidade social e 
cultural, e de aumentar a sua resiliência 
económica. Neste contexto, uma parte 
adequada do enquadramento financeiro 
total do programa deve ser destinada à 
participação de microempresas e 
empresas emergentes, bem como de PME 
estabelecidas em regiões afetadas por 
catástrofes naturais. O programa deverá 
também estabelecer taxas de 
cofinanciamento mais elevadas para os 
custos das operações apoiadas por essas 
microempresas, empresas emergentes e 
PME.
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21.3.2019 A8-0156/159

Alteração 159
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0156/2019
Silvia Costa
Criação do programa Europa Criativa  (2021-2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Setores culturais e criativos», 
todos os setores cujas atividades se 
baseiam em valores culturais ou artísticos e 
noutras expressões criativas individuais ou 
coletivas. As atividades podem incluir a 
conceção, a criação, a produção, a 
divulgação e a conservação dos bens e 
serviços que encarnam uma expressão 
cultural, artística ou qualquer outra 
expressão criativa, e funções conexas, 
como a educação ou a gestão. Estas 
atividades terão potencial para gerar 
inovação e emprego, em particular graças 
à propriedade intelectual. Os setores 
incluem a arquitetura, os arquivos, as 
bibliotecas e os museus, o artesanato, o 
audiovisual (em particular o cinema, a 
televisão, os jogos de vídeo e as atividades 
multimédia), o património cultural material 
e imaterial, o design (incluindo o design de 
moda), os festivais, a música, a literatura, 
as artes do espetáculo, os livros e a edição, 
a rádio e as artes plásticas;

(2) «Setores culturais e criativos», 
todos os setores cujas atividades se 
baseiam em valores culturais ou artísticos e 
noutras expressões criativas individuais ou 
coletivas, independentemente de essas 
atividades estarem ou não orientadas para 
o mercado. As atividades podem incluir a 
conceção, a criação, a produção, a 
divulgação e a conservação dos bens e 
serviços que encarnam uma expressão 
cultural, artística ou qualquer outra 
expressão criativa, e funções conexas, 
como a educação ou a gestão. Os setores 
incluem a arquitetura, os arquivos, as 
bibliotecas e os museus, o artesanato e os 
ofícios tradicionais, o audiovisual (em 
particular o cinema, a televisão, os jogos de 
vídeo e as atividades multimédia), o 
património cultural material e imaterial, o 
design (incluindo o design de moda), os 
festivais, a música, a literatura, as artes do 
espetáculo, os livros e a edição, a rádio e as 
artes plásticas;
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21.3.2019 A8-0156/160

Alteração 160
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0156/2019
Silvia Costa
Criação do programa Europa Criativa  (2021-2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea -a)

Texto da Comissão Alteração

-a) Aumentar o acesso e a 
participação dos cidadãos na vida 
cultural;

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/161

Alteração 161
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0156/2019
Silvia Costa
Criação do programa Europa Criativa  (2021-2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Preservar e divulgar o património 
cultural material e imaterial através da 
digitalização e de outras iniciativas que 
recorram às mais recentes tecnologias 
digitais;

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/162

Alteração 162
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0156/2019
Silvia Costa
Criação do programa Europa Criativa  (2021-2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Aumentar a acessibilidade das 
pessoas com deficiência, em especial as 
pessoas com deficiência visual ou 
auditiva, às obras audiovisuais europeias;

Or. en


