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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. Nota que as indústrias da cultura são entidades fundamentais na prestação de serviços de 
valor acrescentado, constituindo a base de uma economia do conhecimento dinâmica, 
motivo por que devem serem reconhecidas pelo seu importante contributo para a 
competitividade da União Europeia;

2. Considera que as indústrias culturais, que são uma importante fonte de criação de 
emprego na UE, precisam de tirar partido, em especial, do talento criativo; exorta, por 
conseguinte, os Estados-Membros a incentivarem a criação de modalidades novas e 
inovadoras de formação contínua, capazes de promover a emergência do talento criativo;

3. Reconhece que, no contexto da Agenda de Lisboa, as indústrias culturais estimulam o 
crescimento e criam postos de trabalho; considera, por isso, que há que dar ênfase ao 
desenvolvimento de competências nos sectores criativos e ao apoio à inovação nesses 
sectores; exorta a Comissão a certificar-se da existência de recursos suficientes para as 
indústrias culturais no conjunto dos Estados-Membros;

4. Atribui grande importância à proposta alterada de Directiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho que altera a Directiva 89/552/CEE do Conselho relativa à coordenação de certas 
disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros relativas 
ao exercício de actividades de radiodifusão televisiva ("serviços de comunicação social 
audiovisual sem fronteiras")1 e solicita aos Estados-Membros que garantam a sua 
transposição em tempo útil e à Comissão que o informe sobre a respectiva aplicação;

5. Salienta as oportunidades criadas pela banda larga de alta velocidade e pelas novas 
tecnologias sem fios no desenvolvimento e na difusão de serviços e conteúdos culturais 
novos e inovadores, quer nas zonas rurais, quer nas zonas urbanas, de cada um dos 27 
Estados-Membros; solicita, além disso, aos Estados-Membros que atribuam prioridade ao 
desenvolvimento da rede de banda larga em zonas rurais e periféricas, a fim de superar a 
fractura digital; faz notar que os novos avanços tecnológicos permitem que o consumidor 
aceda aos conteúdos culturais de uma forma mais rápida;

6. Reitera as inúmeras oportunidades que se deparam às indústrias culturais pela passagem 
ao digital no que diz respeito às vantagens oferecidas por serviços inovadores fornecidos 
através da radiodifusão digital, como sejam a redução de custos, a melhoria da qualidade, 
uma maior diversidade e o acréscimo da concorrência; solicita a definição de um quadro 
regulador que proporcione maior flexibilidade na utilização do espectro;

7. Entende que, para a competitividade das indústrias culturais, é imprescindível a existência 
de uma forte protecção dos direitos de propriedade intelectual, a qual também se torna
decisiva, caso a UE pretenda atrair, fomentar e desenvolver o talento criativo e o
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desenvolvimento de conteúdos culturais; reconhece que cada consumidor será 
beneficiado, na medida em que a redução dos níveis de pirataria redundará no 
abaixamento dos preços, podendo o consumidor comprar produtos mais criativos e de 
qualidade superior;

8. Reivindica a aplicação dos direitos de propriedade intelectual ao universo digital; nota que 
a Directiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, 
relativa à aplicação dos direitos de propriedade intelectual1 e a Directiva 2000/31/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2000, relativa a certos aspectos 
legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio electrónico, no 
mercado interno (“Directiva relativa ao comércio electrónico”)2 estabelecem uma 
protecção eficaz contra as infracções dos direitos de autor; entende que, neste quadro, os 
prestadores de serviços de acesso à Internet e os fornecedores de conteúdos têm o dever de 
cooperar; faz notar, além disso, que o combate à pirataria digital é um requisito de base 
para a oferta e a distribuição de conteúdos de valor através da Internet; considera, porém,
que qualquer abordagem precisa de ter em conta os pesos e contra-pesos associados à 
aplicação da lei, o papel central dos tribunais que punem as infracções, bem como as 
normas aplicáveis à protecção de dados;

9. Solicita aos fornecedores de serviços de acesso à Internet que cooperem na luta contra a 
pirataria informática, fazendo cumprir os termos e as condições contratuais, que lhes 
permitem retirar os materiais transgressores, ou impedir que se lhes aceda, suspendendo e 
encerrando as contas de assinantes que violem os direitos de propriedade intelectual; na 
mesma ordem de raciocínio, exorta os fornecedores de serviços de acesso à Internet a
aplicarem medidas de filtragem para prevenir a violação dos direitos de autor;

10. Exorta os Estados-Membros a rejeitarem as políticas proteccionistas e, em vez disso, a 
fazerem face ao problema da regulamentação que actualmente prejudica as indústrias 
culturais comunitárias, permitindo e obrigando a que essas indústrias compitam melhor, 
quer à escala da UE, quer no plano mundial;

11. Solicita à Comissão que reveja a lista de produtos e serviços culturais que consta do 
Anexo III da Directiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de Novembro de 2006, relativa 
ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado3; faz notar que é indispensável 
uma análise mais circunstanciada das variações das taxas reduzidas de IVA aplicáveis aos 
produtos e serviços culturais na UE para fazer face às distorções do mercado que 
actualmente afectam a competitividade de certas indústrias culturais;

12. Reitera a importância dos objectivos da iniciativa i2i do Banco Europeu de Investimento e 
solicita que seja maximizada a sua utilização; encoraja a Comissão e os Estados-Membros 
a explorarem outras vias de prestação de assistência financeira ao lançamento e à 
expansão de pequenas e médias empresas nos sectores culturais e criativos (por exemplo, 
através do Sétimo Programa-Quadro da Comunidade Europeia de actividades em matéria 
de investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração, 2007-2013); encoraja a 
utilização dos Fundos Estruturais para apoiar os sectores da arte tradicional e do 

                                               
1  JO L 157, de 30.4.2004, p. 45. Modificada no JO L 195, de 2.6.2004, p. 16, e no JO L 204, de 4.8.2007, p. 27.
2  JO L 178, de 17.7.2000, p. 1.
3  JO L 347, 11.12.2006, p. 1. Directiva modificada pela Directiva 2006/138/CE (JO L 384, 29.12.2006, p. 92).
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património, bem como as indústrias culturais e os sectores da inovação; solicita à 
Comissão que acompanhe essas actividades e contribua para a divulgação das melhores 
práticas.
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