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SUGESTÕES 

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 

Energia e a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, competentes 

quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 

aprovarem: 

– Tendo em conta o artigo 167.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

(TFUE), 

– Tendo em conta o Protocolo relativo ao serviço público de radiodifusão nos Estados-

Membros anexo ao Tratado de Amesterdão, que altera o Tratado da União Europeia, os 

Tratados que instituem as Comunidades Europeias e alguns atos relativos a esses 

Tratados, 

– Tendo em conta a Convenção sobre a proteção e a promoção da diversidade das 

expressões culturais adotada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (Unesco) em 20 de outubro de 2005, 

– Tendo em conta a Diretiva 2010/13/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de 

março de 2010, relativa à coordenação de certas disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas dos Estados-Membros respeitantes à oferta de serviços de comunicação 

social audiovisual (Diretiva Serviços de Comunicação Social Audiovisual)1; 

– Tendo em conta a sua resolução de 4 de julho de 2013 sobre a «TV Conectada»2, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 12 de março de 2014, sobre a preparação para um 

mundo audiovisual plenamente convergente3, 

A. Considerando que a digitalização afeta todos os aspetos da vida dos cidadãos europeus; 

que as indústrias culturais e criativas, em particular a indústria do audiovisual com a sua 

oferta cada vez mais alargada de serviços em linha apelativos e complementares, 

proporcionam um importante valor cultural e económico, emprego, crescimento e 

inovação na UE; que é importante apoiar mais amplamente esta indústria, a fim de tirar 

pleno partido das oportunidades digitais, expandir o seu público e favorecer o 

crescimento; que as atividades que fazem uma utilização intensiva dos direitos de autor 

representam uma parte significativa do setor cultural e criativo; 

B. Considerando que a UE e os seus Estados-Membros, mediante a sua adesão à Convenção 

da Unesco sobre a proteção e a promoção da diversidade das expressões culturais, se 

comprometeram a adotar medidas eficazes para que a diversidade editorial não seja 

exclusivamente determinada por oportunidades económicas do mercado; 

                                                 
1 JO L 95 de 15.4.2010, p. 1. 

2 Textos aprovados, P7_TA(2013)0329. 

3 Textos aprovados, P7_TA(2014)0232. 
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C. Considerando que a convergência tecnológica dos meios de comunicação social se tornou 

entretanto uma realidade – nomeadamente para a rádio, a imprensa e a Internet – e que a 

política europeia em matéria de meios de comunicação social, cultura e redes deve 

urgentemente adaptar o quadro regulamentar a essa nova realidade, devendo assegurar que 

pode ser criado e implementado um nível de regulamentação harmonizado, tanto no que 

respeita aos novos operadores do mercado da UE como a países terceiros; 

D. Considerando que a diretiva «Serviços de Comunicação Social Audiovisual» (Diretiva 

SCSA) é importante para a regulamentação dos meios de comunicação social na UE e 

para a promoção das obras europeias; que deve ter por base o princípio da neutralidade 

tecnológica e garantir condições equitativas e um acesso facilitado aos conteúdos e 

serviços digitais, bem como a sua melhor pesquisabilidade; 

E. Considerando que, em alguns Estados-Membros, a aplicação do artigo 13.º da Diretiva 

SCSA sobre a promoção de obras europeias por parte dos serviços a pedido não é 

suficientemente normativa para respeitar o objetivo da diversidade cultural consagrado na 

Diretiva; 

F. Considerando que as indústrias culturais e criativas dependem dos direitos de autor, os 

quais exigem um quadro regulamentar consolidado e reforçado para garantir a vitalidade, 

a distribuição e a diversidade da cultura europeia; que o crescente poder e, por vezes, a 

posição dominante e a responsabilidade limitada dos intermediários na Internet podem 

constituir um obstáculo à criação de valor sustentável pelos autores e artistas, para além de 

terem um impacto negativo no seu potencial criativo; que o estudo intitulado 

«Territoriality and its impact on the financing of audiovisual works» (Territorialidade e 

respetivo impacto no financiamento de obras audiovisuais), sublinha o importante papel 

desempenhado pelas licenças territoriais no que respeita ao refinanciamento de produções 

cinematográficas europeias; 

1. Congratula-se com a proposta da Comissão de acelerar a digitalização na Europa e com as 

suas iniciativas que facilitam o acesso transfronteiras a conteúdos digitais; sublinha o 

papel importante que os organismos públicos de radiodifusão e os serviços digitais 

desempenham para a população, em particular para as pessoas que vivem em regiões 

periféricas e para as pessoas vulneráveis1 ; exorta a Comissão a identificar melhor as 

necessidades específicas do setor criativo, no que respeita aos diferentes tipos de 

conteúdos, obras criativas e modelos de negócio utilizados, e a ter estes aspetos em conta 

aquando da apresentação de propostas de modificação e de soluções; 

2. Salienta o duplo caráter dos meios de comunicação social audiovisuais como um bem 

cultural e económico; observa que a necessidade de uma futura regulamentação europeia 

dos meios de comunicação social se justifica não pela escassez das plataformas de 

transmissão, mas sim pela necessidade de garantir a diversidade; insiste em que o acesso à 

diversidade e à alta qualidade editorial, cultural e linguística não deve depender dos meios 

económicos de cada um; 

                                                 
1 Definição de acordo com a Agenda de Túnis e com a Declaração de Princípios de Genebra da Cimeira Mundial 

sobre a Sociedade da Informação. 
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3. Exorta a Comissão, no âmbito da próxima revisão da Diretiva SCSA, a ter em conta as 

mudanças tecnológicas e os novos modelos empresariais no mundo digital, bem como os 

novos padrões de visionamento e as novas formas de aceder aos conteúdos audiovisuais, 

alinhando os serviços lineares e não lineares e estabelecendo requisitos mínimos a nível 

europeu para todos os serviços de comunicação social audiovisual, com vista a garantir a 

sua aplicação coerente na UE por parte de todos os intervenientes nos serviços de 

comunicação social audiovisual, exceto se os conteúdos em causa forem um complemento 

indispensável de conteúdos e serviços que não sejam audiovisuais; considera que essa 

revisão deve abordar os objetivos sociais, culturais e económicos, os elevados padrões de 

proteção dos menores, dos consumidores e dos dados pessoais, bem como a promoção da 

diversidade cultural; crê que essa revisão deve ainda ter como objetivo incentivar o 

investimento nos conteúdos e plataformas audiovisuais na UE e divulgar esse conteúdo, 

promovendo a acessibilidade às obras europeias em conformidade com a atual legislação 

em matéria de direitos de autor ou com as suas potenciais futuras reformas; 

4. Afirma com veemência que o princípio do «país de origem» consagrado na Diretiva 

SCSA é uma condição prévia essencial para a disponibilização de conteúdos audiovisuais 

para lá das fronteiras territoriais, representando um marco no caminho para um mercado 

comum de serviços; enfatiza que tal não põe em causa a realização dos objetivos sociais e 

culturais e não exclui a necessidade de adaptar o direito da UE fora do âmbito da Diretiva 

SCSA às realidades da Internet e do ambiente digital e de dar especial atenção às 

empresas que oferecem conteúdos audiovisuais em linha ou a pedido que tentam escapar à 

tributação e à regulamentação em matéria de audiovisual em alguns Estados-Membros 

estabelecendo as suas sedes em países com taxas de imposto muito baixas ou 

regulamentação em matéria de audiovisual muito permissiva; 

5. Exorta novamente a Comissão e os Estados-Membros a continuarem a desenvolver o 

conceito de «serviços de comunicação social» definido no artigo 1.º da Diretiva SCSA, de 

forma que a necessidade de regulamentação pelos Estados-Membros seja mais associada 

às especificidades e aos potenciais efeitos das ofertas a nível sociopolítico, nomeadamente 

à sua importância para a formação da opinião e o pluralismo, bem como à 

responsabilidade editorial; 

6. Insta a Comissão e os Estados-Membros a aplicar em igual medida, e a tratar de forma 

eficaz, a proibição de qualquer serviço de comunicação social audiovisual na UE, em caso 

de violação da dignidade humana, de incitamento ao ódio ou de discriminação; apela à 

adoção de medidas destinadas a assegurar a acessibilidade das pessoas vulneráveis aos 

serviços de comunicação social audiovisuais, a evitar quaisquer formas de discriminação, 

tal como definido no artigo 21.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 

em todos os tipos de serviços de comunicação social audiovisual, e a garantir que o direito 

de resposta é assegurado por todos esses serviços sob responsabilidade editorial; 

7. Observa que os intermediários, as plataformas em linha e as interfaces, ao facilitarem o 

acesso aos conteúdos, influenciam cada vez mais a diversidade; conclui, portanto, que o 

objetivo político democrático de garantia da diversidade deve ser objeto de particular 

atenção, a par de aspetos concorrenciais e regulamentares; insta a Comissão a definir os 

termos «plataforma em linha» e «interface» e a ajustar o papel dos intermediários, sem 

prejudicar o seu potencial de inovação e tendo em conta o seu papel ativo ou passivo; 

considera que a Diretiva SCSA deve ser aplicável a todos os intervenientes, incluindo os 
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fornecedores de plataformas em linha e de interfaces, na medida em que esteja em causa 

um serviço de comunicação social audiovisual; sublinha, neste contexto, a importância de 

aplicar regras destinadas a melhorar a pesquisabilidade de informação e conteúdos legais, 

com vista a reforçar a liberdade, o pluralismo e a investigação independente dos meios de 

comunicação social, bem como garantir o respeito do princípio da não discriminação que 

é fundamental para salvaguardar a diversidade linguística e cultural; 

8. Solicita a adoção de medidas com vista a assegurar a acessibilidade das pessoas com 

deficiência aos serviços de comunicação social audiovisual e a evitar quaisquer formas de 

discriminação, tal como definido no artigo 21.º da Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia; 

9. Salientaque, neste contexto, a Comissão se deve guiar pelos objetivos globais de não 

discriminação, liberdade contratual, acessibilidade, pesquisabilidade, neutralidade 

tecnológica, neutralidade da rede, transparência e criação de condições de concorrência 

equitativas; 

10. Exige que os serviços de comunicação social audiovisual de interesse público ou que 

tenham impacto no processo de formação da opinião pública sejam facilmente acessíveis a 

todos os utilizadores e possam ser localizados pelos mesmos, especialmente quando 

confrontados com conteúdos pré-definidos pelos fabricantes de equipamentos, operadores 

de redes, fornecedores de conteúdos e demais agregadores de um modo que desrespeita a 

autonomia dos utilizadores para definirem ou instalarem a sua própria configuração; 

realça que, a fim de garantir a pesquisabilidade dos conteúdos audiovisuais de interesse 

público, os Estados-Membros podem introduzir regras específicas destinadas a preservar a 

diversidade cultural e linguística, assim como a variedade de informações, opiniões e 

meios de comunicação social, e a assegurar a proteção das crianças, dos jovens, das 

minorias e dos consumidores em geral; 

11. Considera que uma adaptação da Diretiva SCSA deve permitir reduzir a regulamentação, 

criar condições de concorrência equitativas, permitir uma maior flexibilização dos 

constrangimentos quantitativos à comunicação comercial e reforçar a corregulação e a 

autorregulação, harmonizando, através de um quadro legislativo horizontal e que abranja 

os diferentes meios de comunicação social, os direitos e as obrigações dos organismos de 

radiodifusão com os de outros intervenientes no mercado; considera necessário dar 

prioridade, em todas as formas de comunicação social, ao princípio da identificação e 

distinção claras da publicidade em relação ao conteúdo dos programas, em detrimento do 

princípio da separação entre a publicidade e os programas; 

12. Salienta que, a fim de evitar a prática da procura do sistema mais vantajoso («forum 

shopping»), o país de origem do lucro publicitário, a língua do serviço e o público-alvo da 

publicidade, bem como o conteúdo, devem ser considerados parte dos critérios para 

determinar a regulamentação audiovisual a aplicar aos serviços de comunicação social 

audiovisual ou para contestar a determinação inicial do Estado-Membro competente; 

13. Lamenta que os requisitos do artigo 13.º sobre a promoção das obras europeias por parte 

dos serviços a pedido tenham sido aplicados de forma diferente em muitos Estados-

Membros, o que resultou na inexistência de obrigações claras e na falta de monitorização, 

incentivando a seleção dos serviços a pedido mais favoráveis; insta, por conseguinte, a 

Comissão a reforçar o artigo 13.º introduzindo uma combinação de requisitos claros, 
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inclusive uma contribuição financeira, e monitorizando os instrumentos destinados a 

promover as obras europeias por parte dos serviços a pedido; exorta a Comissão a 

estimular a oferta legal de conteúdos de comunicação social audiovisual, favorecendo as 

obras europeias independentes; 

14. Acredita que os Estados-Membros devem ser obrigados a apresentar listas de grandes 

acontecimentos, inclusive eventos desportivos e de entretenimento de interesse geral, e 

recorda a obrigatoriedade de notificar a Comissão dessas listas; realça que os 

acontecimentos incluídos na lista devem estar acessíveis e em conformidade com as 

normas de qualidade aplicáveis; 

15. Exorta a Comissão, na sequência de uma revisão da Diretiva SCSA, a analisar em que 

medida a manutenção do ponto 6.7 da Comunicação da Comissão relativa à aplicação das 

regras em matéria de auxílios estatais ao serviço público de radiodifusão será ainda 

adequada e atual; 

16. Sublinha que a oferta audiovisual legal em linha deve continuar a ser desenvolvida, a fim 

de melhorar a acessibilidade dos consumidores a conteúdos mais abrangentes e 

diversificados, com várias opções de línguas e legendas; 

17. Exorta o Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas (ORECE) a 

examinar os canais de distribuição e as formas de comercialização das redes de entrega de 

conteúdos e das redes de distribuição de conteúdos na UE e a sua influência na 

diversidade dos meios de comunicação; 

18. Apoia, numa perspetiva político-cultural, o objetivo da Comissão de acelerar a 

implantação da banda larga, especialmente em zonas rurais, e defende a promoção das 

redes Wi-Fi em municípios de grandes ou pequenas dimensões, uma vez que esta 

orientação para as infraestruturas constitui a coluna dorsal essencial do seu funcionamento 

futuro, tanto para a integração social e cultural, como para os processos educativos e 

informativos e para o turismo e as indústrias culturais; 

19. Regista a conclusão do Tratado de Marraquexe, que facilitará o acesso aos livros dos 

portadores de deficiência visual, e incentiva a rápida ratificação do mesmo; 

20. Convida a Comissão, a fim de melhorar o acesso à informação e aos bens culturais, a 

apresentar uma proposta em tempo oportuno e de acordo com os compromissos assumidos 

em matéria de redução das taxas do IVA para a imprensa, a publicação digital, os livros e 

as publicações em linha; 

21. Insta a Comissão e os Estados-Membros a salvaguardarem juridicamente a integridade dos 

conteúdos digitais e, em especial, a proibirem a mistura ou o redimensionamento destas 

ofertas com conteúdos ou outros serviços por terceiros quando estas não sejam 

expressamente ativadas pelo utilizador e, no caso de conteúdos que não correspondam à 

definição de comunicação individual, não sejam autorizadas pelos fornecedores de 

conteúdos; sublinha que deve igualmente ser excluído um acesso não autorizado ou uma 

retransmissão dos conteúdos ou dos sinais de radiodifusão de um fornecedor por terceiros, 

bem como a descodificação, utilização ou retransmissão não autorizada desses conteúdos 

ou sinais; 
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22. Observa que a legislação em matéria de direitos de autor constitui uma base económica 

importante para a criatividade, o emprego e a inovação, bem como o garante da 

diversidade cultural, e é fundamental para que as indústrias criativa e cultural da Europa 

compitam à escala global; salienta que são necessários esforços adicionais no domínio dos 

direitos de autor para conseguir um equilíbrio entre todos os intervenientes importantes, e 

que qualquer revisão da legislação em matéria de direitos de autor deve assegurar um 

nível de proteção adequado, com vista a fomentar o investimento e o crescimento no setor 

criativo e cultural e, simultaneamente, eliminar incertezas jurídicas e incoerências que 

afetam negativamente o funcionamento do Mercado Único Digital (MUD); exorta a 

Comissão a rever, se necessário, os quadros regulamentares a fim de proporcionar aos 

cidadãos europeus um melhor acesso a conteúdos criativos e incentivar os investigadores, 

os estabelecimentos de ensino, as instituições que defendem o património cultural e o 

setor criativo da Europa a adaptar as suas atividades ao mundo digital; sublinha que 

aqueles que lucram com a exploração de obras protegidas por direitos de autor devem 

pagar uma remuneração adequada, e que quaisquer soluções neste sentido não devem 

desincentivar a utilização de prestadores legais; relembra que as tecnologias digitais 

redefiniram a cadeia de valor no setor cultural, favorecendo sobretudo os intermediários, 

muitas vezes, em detrimento dos criadores; pede à Comissão que investigue a extensão e o 

impacto destas mudanças e proponha medidas para melhorar a remuneração dos autores e 

artistas a nível europeu; frisa que quaisquer disposições revistas devem ser duradouras e 

tecnologicamente neutras, ter por base dados concretos e ser cuidadosamente avaliadas, 

em conformidade com o objetivo da Comissão de melhorar a regulamentação, tendo 

também em conta as diferenças entre o ambiente digital e o ambiente analógico; 

23. Acolhe com satisfação a ambição da Comissão de melhorar o acesso transfronteiriço a 

conteúdos digitais facilitando a cessão de direitos, tendo em conta as novas possibilidades 

de remuneração devido à digitalização, e criando maior certeza jurídica; salienta que as 

normas mínimas aplicáveis às exceções e limitações e, se necessário, uma maior 

harmonização são fundamentais para melhorar a certeza jurídica, pelo que devem, sempre 

que possível, ter em conta as especificidades culturais; realça que a acessibilidade 

transfronteiriça não deve prejudicar o processo de financiamento dos conteúdos ou 

serviços, devendo respeitar a diversidade linguística e cultural como uma mais-valia; 

sublinha que a indústria audiovisual deve ser incentivada a desenvolver soluções 

inovadoras de licenciamento, de modo a adaptar os seus modelos de financiamento à era 

digital; 

24. Salienta que as atividades profissionais ou modelos empresariais baseados na violação dos 

direitos de autor constituem uma grave ameaça ao funcionamento do Mercado Único 

Digital, e solicita uma abordagem à escala da UE que garanta que ninguém beneficia da 

violação intencional dos direitos de autor; 

25. Exorta a Comissão a incentivar a portabilidade e a interoperabilidade, a fim de estimular a 

livre circulação de conteúdos ou serviços adquiridos e disponibilizados legalmente em 

toda a UE, bem como a acessibilidade e a funcionalidade transfronteiras das assinaturas, 

respeitando simultaneamente os modelos económicos que assentam na territorialidade dos 

direitos na Europa, designadamente no que concerne ao financiamento da produção 

audiovisual e, em especial, das produções cinematográficas financiadas antecipadamente, 

o que permite uma grande diversidade cultural; salienta que não existe qualquer 

contradição entre o princípio da territorialidade e as medidas destinadas a promover a 
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portabilidade dos conteúdos; considera que as licenças pan-europeias devem continuar a 

ser uma opção, devendo ser introduzidas numa base voluntária e precedidas de uma 

avaliação de impacto; sublinha que tais licenças não podem substituir a territorialidade e 

que os modelos de financiamento de trabalhos audiovisuais se baseiam em modelos de 

licenciamento nacionais adaptados às especificidades dos mercados nacionais; apela, à luz 

do artigo 118.º do TFUE, para um maior desenvolvimento da gestão de direitos em toda a 

Europa e para uma organização mais atrativa da mesma; 

26. Considera necessário esclarecer o significado de «bloqueio geográfico injustificado», 

tendo em conta a consulta; recorda que existem situações que tornam necessário um 

bloqueio geográfico, o qual, tendo especialmente em conta o aspeto da diversidade 

cultural, constitui muitas vezes um instrumento importante para evitar o monopólio do 

mercado; observa que uma limitação territorial se revela necessária sempre que os custos 

de uma oferta transfronteiras de conteúdos ou serviços não são cobertos e não podem ser 

recuperados; 

27. Insta a Comissão, após consulta das partes interessadas, a otimizar as janelas de 

distribuição mediáticas, com vista a acelerar a disponibilização dos conteúdos 

audiovisuais, mantendo ao mesmo tempo uma primeira e segunda janela de divulgação 

sustentável ao abrigo dos regimes de financiamento dos conteúdos audiovisuais; 

28. Insta os Estados-Membros a alargarem o âmbito da exceção da citação, sem prejuízo dos 

direitos morais do autor, para pequenas citações audiovisuais destinadas a utilizações não 

publicitárias e não políticas, desde que sejam atribuídos os devidos créditos à obra 

utilizada, que a citação não entre em conflito com a normal exploração da obra e não 

prejudique os interesses legítimos dos autores; 

29. Apela para a continuação do diálogo entre os criadores, titulares dos direitos e 

intermediários, com vista a alcançar uma cooperação mutuamente benéfica que proteja os 

direitos de autor, permitindo e incentivando ao mesmo tempo formas inovadores de 

criação de conteúdos; insta a Comissão a tomar mais medidas com vista à modernização 

da legislação em matéria de direitos de autor, a fim de disponibilizar e desenvolver novas 

formas inovadoras de licenciamento, mais eficientes no que respeita à utilização de 

conteúdos criativos em linha, tendo, por conseguinte, igualmente em conta as 

possibilidades de licenciamento coletivo; 

30. Considera que o conceito jurídico definido na Diretiva 93/83/CEE, após ser realizada uma 

nova avaliação , tem potencial para melhorar o acesso transfronteiriço a conteúdos e 

serviços legais em linha no Mercado Único Digital, sem pôr em causa os princípios da 

liberdade contratual, a remuneração adequada dos autores e artistas e o caráter territorial 

dos direitos exclusivos, e saúda a iniciativa da Comissão de realizar uma consulta pública 

sobre a Diretiva 93/83/CEE; 

31. Salienta a necessidade de esclarecer a problemática separação existente entre direito de 

reprodução de obras e direito de comunicação ao público, bem como a necessidade de 

clarificar o conceito de «comunicação ao público» à luz da recente jurisprudência do 

Tribunal de Justiça da União Europeia; destaca a necessidade de estabelecer uma 

definição comum de «domínio público», com vista a garantir a difusão generalizada de 

conteúdos culturais em toda a UE; 
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32. Apela para o estabelecimento de limites e exceções obrigatórios previstos na legislação 

em vigor em matéria de direitos de autor, como os que se referem à educação, à 

investigação científica, às bibliotecas e aos museus, com vista a permitir uma difusão mais 

generalizada de conteúdos na UE, tendo igualmente em conta a liberdade de expressão e 

de informação, a liberdade das artes e das ciências, bem como a diversidade linguística e 

religiosa; 

33. Salienta que, por forma a alcançar um verdadeiro Mercado Único Digital na Europa e 

permitir aos cidadãos, incluindo as pessoas vulneráveis, utilizar plenamente as novas 

tecnologias digitais, é necessário continuar a desenvolver esforços para melhorar a 

literacia mediática; encoraja, por conseguinte, os Estados-Membros a reconhecerem a 

importância dos programas educativos no domínio dos meios de comunicação social, a 

integrarem a aquisição das competências digitais nos respetivos programas curriculares 

das escolas e a atualizarem o equipamento técnico necessário; sublinha, neste contexto, a 

importância de formação adequada destinada a professores no domínio das competências 

digitais, sobre a forma de transmitir eficientemente estas competências e sobre como 

utilizá-las para apoiar o processo de aprendizagem em geral; 

34. Salienta que a capacidade de utilização dos meios de comunicação social de forma 

autónoma e crítica requer um exercício de aprendizagem ao longo da vida em todas as 

gerações, sujeito a constantes mudanças em função da evolução dos meios de 

comunicação social, e é considerada uma qualificação fundamental; frisa que a adaptação 

dos sistemas de ensino e de formação é vital para aumentar o nível de profissionalismo no 

domínio das TIC na Europa e satisfazer a crescente procura de profissionais com 

competências digitais na UE; encoraja, neste contexto, a Comissão e os Estados-Membros 

a definirem a base do reconhecimento mútuo das competências e qualificações digitais 

através da criação de um sistema europeu de certificação ou classificação, seguindo o 

exemplo do Quadro Europeu Comum de Referência para a aprendizagem e o ensino das 

línguas; salienta que é necessário continuar a desenvolver esforços para melhorar a 

literacia mediática junto dos cidadãos e insta a Comissão e os Estados-Membros a 

promoverem a literacia mediática junto de todos os cidadãos da UE, nomeadamente das 

pessoas vulneráveis, através de iniciativas e ações coordenadas; sugere a inclusão 

permanente da literacia no tocante à Internet no âmbito dos esforços para melhorar a 

literacia mediática; 

35. Considera fundamental que a Comissão e os Estados-Membros adotem uma abordagem 

bilateral para a questão dos conhecimentos especializados e das competências digitais, 

investindo em programas de ensino no domínio digital e em infraestruturas digitais, bem 

como na integração de conteúdos e métodos digitais nos programas escolares existentes; 

recomenda que se continue a dar ênfase à questão de como melhorar a proteção das 

crianças em linha, através de medidas de autorregulação transparentes, em conformidade 

com a legislação nacional e europeia existente; exorta a Comissão e os Estados-Membros 

a elaborarem programas específicos para todas as gerações de modo a intermediar uma 

gestão adequada e autónoma da sobrecarga de informação, e a reforçarem o seu 

investimento na criação de redes europeias de transmissão de literacia mediática, a fim de 

estimular o intercâmbio de boas práticas e garantir na Europa a visibilidade de iniciativas 

de dimensão nacional, regional ou mesmo local; 
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36. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a reforçaram a investigação sobre os efeitos dos 

meios de comunicação social digitais nas capacidades mentais, sobre métodos eficazes de 

autocontrolo e sobre o êxito da aprendizagem digital baseada em jogos; 

37. Salienta que um dos fundamentos culturais essenciais de um mercado interno digital 

europeu reside na riqueza da diversidade linguística e num crescente multilinguismo; 

considera que o apoio digital da diversidade linguística, a eliminação de barreiras e a 

garantia do seu papel na promoção de competências constituem uma condição prévia 

importante para um desenvolvimento socialmente sustentável do Mercado Único Digital; 

espera que a Comissão, tendo em vista uma atitude produtiva perante o multilinguismo, 

intensifique os seus esforços no sentido de estabelecer mais rapidamente as bases 

tecnológicas que garantam o apoio ativo e uma utilização produtiva do multilinguismo 

europeu na educação, na cinematografia, no património cultural, na investigação e ao 

nível das autoridades públicas, assim como no quotidiano profissional e empresarial; 

38. Salienta a importância do princípio de territorialidade para, por exemplo, a cultura 

cinematográfica, e apela para que os modelos de financiamento de trabalhos audiovisuais 

baseados em modelos de licenciamento nacionais não acabem por ser destruídos por 

licenças obrigatórias pan-europeias, insiste em que, em vez disso, a portabilidade 

transfronteiras dos conteúdos legalmente adquiridos deve ser promovida; 

39. Insta a Comissão a assegurar o cumprimento do princípio da neutralidade da Internet, que 

é vital no que toca à convergência dos meios de comunicação social; 

40. Salienta que uma garantia sólida da neutralidade da rede constitui um elemento 

fundamental de uma estratégia MUD socialmente justa e do qual, por conseguinte, não é 

possível abdicar parcialmente a favor do objetivo necessário a curto prazo da eliminação 

dos custos de itinerância; 

41. Relembra que é necessário salvaguardar um equilíbrio justo entre direitos e interesses 

relativamente às diferentes categorias de titulares de direitos e utilizadores de materiais 

protegidos por direitos de autor; 

42. Acolhe favoravelmente a iniciativa da Comissão de realizar uma consulta pública sobre a 

Diretiva 93/83/CEE radiodifusão por satélite e retransmissão por cabo, com vista a 

explorar a possibilidade de alargar o âmbito da diretiva à comunicação em linha de obras 

audiovisuais através de «streaming» e «vídeo a pedido», o que iria melhorar 

significativamente a capacidade de os serviços públicos de radiodifusão cumprirem a sua 

missão de interesse público na era digital e contribuírem para a conclusão do Mercado 

Único Digital; 

43. Espera que a Comissão, tendo em vista uma atitude produtiva perante o multilinguismo, 

envide esforços, também no âmbito da estratégia MUD, no sentido de estabelecer mais 

rapidamente as bases tecnológicas que garantam uma utilização produtiva do 

multilinguismo europeu na educação, na cinematografia, no património cultural, na 

investigação e ao nível das autoridades públicas, assim como no quotidiano profissional e 

empresarial; 
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44. Congratula-se com as considerações da Comissão relativamente à construção de reservas 

modernas de conhecimentos para o setor público, através de tecnologias de computação 

em nuvem e de prospeção de texto e de dados; observa que a sua utilização em 

estabelecimentos de ensino, bibliotecas públicas e arquivos exige esforços de formação e 

especialização ao nível das atividades profissionais nos serviços das bibliotecas, 

arquivação e documentação, assim como acessibilidade linguística para os utilizadores; 

45. Sugere que, no âmbito da estratégia MUD, se examine atentamente a aplicação de 

software livre e aberto nos estabelecimentos de ensino e na administração pública, uma 

vez que a acessibilidade e a segurança do código da fonte aumentam a intervenção das 

autoridades públicas em termos de utilização eficiente dos recursos na utilização de 

inovações colaborativas; considera que a existência de mais software de fonte aberta pode 

qualificar as competências digitais dos utilizadores, especialmente nos estabelecimentos 

de ensino; 

46. Sugere que as formas digitais de trabalho e comunicação colaborativas, com utilização e 

desenvolvimento de licenças CC para lá das fronteiras políticas e linguísticas, sejam 

ensinadas, aplicadas e estimuladas na adjudicação de contratos, no ensino, formação e 

especialização profissional, assim como em instituições públicas de investigação. 
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