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SUGESTÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 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:

A. Considerando que o Parlamento Europeu se manifestou, por várias vezes, no sentido de 
que a Comissão promova um quadro jurídico estável, tanto no sector dos meios de 
comunicação como na sociedade da informação no seu conjunto, de forma a garantir um 
nível equivalente de defesa do pluralismo nos Estados-Membros e permitir que os 
operadores aproveitem as possibilidades oferecidas pelo mercado único, 

B. Considerando que o pluralismo dos meios de comunicação é um pilar essencial do direito 
à liberdade de expressão e de informação consagrado no artigo 11.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 

C. Considerando que, como salientado pela Comissão da Cultura e da Educação no seu 
documento de trabalho, o conceito de pluralismo dos meios de comunicação não pode 
limitar-se ao problema da concentração da propriedade desses meios, mas levanta 
igualmente questões que têm a ver com o serviço público de radiodifusão, o poder 
político, a concorrência económica, a diversidade cultural, o desenvolvimento de novas 
tecnologias e a transparência, bem como as condições de trabalho dos jornalistas na UE. 

D. Considerando que, como assinalado pelo Parlamento Europeu desde 1995, a disparidade 
das legislações nacionais em matéria de concentração dos meios de comunicação tem 
repercussões negativas no funcionamento do mercado único, 

E. Considerando que as receitas publicitárias constituem a principal fonte de financiamento 
dos meios de comunicação e que a predominância de certos anunciantes conduz, por 
vezes, a pressões indesejáveis sobre as empresas e os conteúdos dos produtos por estas 
oferecidos, 

F. Considerando que, na prática, o princípio fundamental de informar e ser informado com 
total liberdade se confronta frequentemente com a ingerência dos poderes públicos, 

G. Considerando que os serviços públicos de radiodifusão devem dispor dos recursos e dos 
instrumentos necessários que lhes garantam uma independência efectiva relativamente às 
pressões políticas e às forças do mercado, 

H. Considerando que, actualmente, os serviços públicos de radiodifusão são obrigados, 
injustificadamente e em detrimento da qualidade dos seus conteúdos, a competir pela 
obtenção de índices de audiência com os canais comerciais, cujo objectivo último não é a 
qualidade mas a satisfação das expectativas da maioria do público, 

I. Considerando que, enquanto estiverem sujeitos à exigência de satisfazer a procura 
maioritária da audiência, os serviços públicos de radiodifusão negligenciarão a missão de 
serviço público que lhes cabe, interferirão no mercado publicitário e entrarão em
concorrência desleal com as televisões comerciais, 
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1. Convida a Comissão a diligenciar no sentido da promoção de um quadro jurídico estável 
que garanta um suficiente nível de protecção do pluralismo em todos os Estados-
Membros; 

2. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que, para a defesa de um sistema de 
concorrência plural, adoptem medidas concretas para evitar os abusos monopolistas em 
matéria de televisão por cabo, por satélite ou de difusão analógica ou digital e que
consolidem um quadro objectivo para a concessão das licenças de difusão com base em 
critérios transparentes e imparciais; 

3. Realça a necessidade de limitar a predominância publicitária de certas marcas comerciais; 

4. Lamenta que a nova directiva relativa aos serviços de comunicação social audiovisual se 
limite a estabelecer a obrigação de os Estados-Membros garantirem a independência das 
autoridades reguladoras nacionais sem, contudo, definir claramente o papel que lhes cabe; 

5. Exorta os Estados-Membros a retirarem às autoridades de regulação nacionais a aura de 
garantes da verdade de que algumas delas se investiram, acabando por dar origem a um 
grave défice democrático, e propõe que, no sentido de evitar tanto a censura ex ante como 
ex post, as autoridades de regulação sejam transformadas em órgãos de protecção da 
infância, da juventude e da saúde e que, inclusivamente, lhes seja dado um novo nome 
para as diferenciar dos actuais conselhos audiovisuais; 

6. Solicita à Comissão que elabore uma directiva que vise definir os limites da propriedade 
dos meios de comunicação, garantir o pluralismo, promover e preservar a diversidade 
cultural, bem como salvaguardar o acesso de todas as empresas de meios de comunicação 
aos elementos técnicos que lhes permitam chegar a todos os cidadãos; 

7. Exorta os Estados-Membros a apoiarem serviços públicos de radiodifusão de alta
qualidade que sejam capazes de fazer face à programação das cadeias comerciais e que, 
não necessitando de competir para garantir quotas de mercado e receitas publicitárias, 
tenham uma maior visibilidade no panorama europeu enquanto pilares da preservação do 
pluralismo dos meios de comunicação, do diálogo democrático e do acesso de todos os
cidadãos a conteúdos de elevada qualidade.
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