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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão do Mercado Interno e da Proteção 
dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

1. Apoia a determinação da Comissão em reforçar e contribuir para o desenvolvimento da 
infraestrutura de TIC com vista a transpor o fosso digital; recorda que o desenvolvimento 
das infraestruturas de TIC tem um impacto positivo na coesão social, no crescimento 
económico e na competitividade da União Europeia e na comunicação, criatividade e no 
acesso dos cidadãos à educação e à informação; saúda as iniciativas no âmbito dos 
programas de desenvolvimento regional e rural, bem como as iniciativas do BEI para
melhorar a integração das áreas rurais nas infraestruturas de TIC;

2. Apoia a possibilidade de uma colaboração com estruturas de investigação; congratula-se 
com os planos da Comissão para impulsionar investimentos públicos e privados em redes 
transeuropeias de telecomunicações no âmbito do Mecanismo Interligar a Europa (CEF) e 
sublinha a importância da introdução sustentada da infraestrutura digital transeuropeia de 
serviços para o crescimento económico e a competitividade da UE;

3. Salienta o recurso crescente a micropagamentos para o pagamento de conteúdos culturais 
e de meios de comunicação social disponibilizados em linha, podendo todavia a facilidade 
de utilização ainda ser melhorada, e considera que é uma importante ferramenta para 
garantir uma remuneração aos criadores por disponibilizarem conteúdos legais ao público 
de forma acessível; considera, por isso, que os micropagamentos são um meio de combate 
aos conteúdos ilegais; sublinha, no entanto, que os problemas associados aos sistemas de 
pagamento em linha, como a falta de interoperabilidade e os elevados custos do 
micropagamento para os consumidores, devem ser solucionados tendo em vista a criação 
de soluções simples, inovadoras e que beneficiem os consumidores e as plataformas 
digitais;

4. Salienta que a expansão da oferta legal em linha de conteúdos culturais a preços acessíveis 
pode reduzir, a longo prazo, as plataformas ilegais na Internet;

5. Acolhe favoravelmente a iniciativa da Comissão destinada a abordar os obstáculos à 
realização do mercado único digital, sobretudo os entraves que impedem o 
desenvolvimento de serviços jurídicos transfronteiriços em linha; além disso, salienta a 
necessidade de melhorar a confiança dos consumidores quanto ao acesso a serviços 
jurídicos transfronteiriços;

6. Sublinha que o Mercado Único Digital permitirá aos cidadãos aceder, em toda a UE, a 
todo o tipo de conteúdos e serviços digitais (musicais, audiovisuais ou videojogos);

7. Exorta a Comissão a acelerar o seu trabalho preparatório relativo a uma proposta 
legislativa sobre a «gestão coletiva de direitos», com vista a melhorar a responsabilidade, 
a transparência e a governação das sociedades de gestão coletiva de direitos, a estabelecer 
mecanismos eficientes de resolução de litígios, bem como a clarificar e simplificar os 
sistemas de licenciamento no setor da música;
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8. Realça que as tecnologias da internet, novas ou em expansão, e os serviços em linha 
provocaram um aumento da procura de conteúdos audiovisuais e de outros conteúdos 
culturais e digitais criativos e disponibilizam meios novos e inovadores para personalizar 
e enriquecer a oferta, em particular entre os mais jovens; regista, todavia, que atualmente a 
oferta legal é insuficiente para responder a esta procura, o que motiva os utilizadores a 
aceder a conteúdos ilegais; acredita que há que ter em conta modelos de negócio 
inovadores e estruturas de licenciamento diferentes a fim de aumentar a disponibilidade da 
oferta legal; apela a uma melhor exploração das tecnologias digitais, que devem servir de 
ponto de partida para a diferenciação e a multiplicação de ofertas legítimas, mantendo 
assim a confiança do consumidor e o crescimento, assegurando simultaneamente aos 
artistas uma remuneração justa e proporcional;

9. Sublinha a necessidade de submeter os trabalhos culturais vendidos em linha e 
tradicionalmente à mesma taxa de IVA; considera, neste contexto, que a aplicação de 
taxas de IVA reduzidas a conteúdo cultural em linha aumentaria a atratividade das 
plataformas digitais;

10. Considera necessário apoiar a digitalização do material educativo e cultural para o 
máximo possível de línguas oficiais da UE, de forma a oferecer um conteúdo valioso e útil 
ao público;

11. Congratula-se com as propostas para aumentar a disponibilidade e o desenvolvimento de 
serviços de conteúdos legais em linha, salientando, contudo, a necessidade de 
modernização e uniformização dos direitos de autor ao nível da União; salienta, portanto, 
a necessidade de uma legislação em matéria de direitos de autor que estabeleça os 
incentivos apropriados, assegure o equilíbrio e se adapte à tecnologia moderna; considera 
que o incentivo, promoção e sustentabilidade do licenciamento multiterritorial no mercado 
único digital deve, sobretudo, ser facilitado por iniciativas impulsionadas pelo mercado 
em resposta à procura do consumidor; insta a Comissão a implementar sem demora 
iniciativas estratégicas em matéria de DPI;

12. Salienta a importância de estabelecer princípios claros que regulem as relações com os 
mercados digitais de países terceiros, principalmente no que diz respeito a projetos a nível 
da UE, como a digitalização do património cultural mundial;

13. Saúda a divulgação por parte da Comissão de uma nova comunicação e de um novo 
programa de ação e relembra, neste contexto, que a Diretiva relativa ao comércio 
eletrónico determina que os prestadores de serviço de sociedades de informação têm o 
dever de agir, em determinadas circunstâncias, com vista à prevenção ou cessação de 
atividades ilegais que ocorram em linha;

14. Destaca que o poder de bloquear sítios Web, que constitui uma ferramenta de último 
recurso para fazer face às atividades ilegais em linha, mas cuja eficácia em mudar o 
comportamento do consumidor é questionável, pode também violar a liberdade de 
expressão e por isso não pode funcionar como uma solução; convida a Comissão a 
elaborar propostas para uma melhor integração de iniciativas e organizações, tendo como 
objetivo eliminar o conteúdo ilegal na origem; salienta que quaisquer medidas 
restringindo o acesso a páginas Web que incluam ou divulguem conteúdos ilegais devem 
ser definidas mediante um processo transparente e devem fornecer as garantias legais 
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adequadas, em particular para garantir que a restrição se limita ao que é necessário e 
proporcionado, e para que os utilizadores sejam informados do motivo das restrições; 
salienta que estas disposições de segurança devem incluir também a possibilidade de 
recurso judicial; reconhece, entretanto, a necessidade de encontrar novas vias legais, 
facilmente acessíveis, de acesso a conteúdos digitais, respeitando ao mesmo tempo a 
diversidade cultural;

15. Relembra que os Estados-Membros têm igualmente um papel a desempenhar, assegurando 
uma aplicação rápida e não burocrática das normas da UE, a fim de consolidar os direitos 
dos consumidores;

16. Regista as propostas da Comissão relativas a medidas de cooperação com serviços de 
pagamento no sentido de combater conteúdos ilegais ou não autorizados; salienta que 
qualquer cooperação com entidades privadas deve estar solidamente assente num quadro 
jurídico caracterizado pelo respeito da confidencialidade dos dados, pela proteção dos 
consumidores, pelo direito a reparação e pelo acesso à justiça por todas as partes; salienta 
que o primeiro passo deve ser a aplicação eficaz de procedimentos de notificação 
garantindo o respeito pelo direito fundamental a um processo justo perante um tribunal 
independente e imparcial, estabelecido por lei, inequivocamente e para todos;

17. Sublinha que todos os operadores, incluindo os prestadores de serviços de pagamento e os 
anunciantes, têm um papel a desempenhar no combate a conteúdo não autorizado ou 
ilegal;

18. Exorta a Comissão, aquando da revisão da legislação em matéria de IVA, a resolver a 
anomalia quanto à possibilidade de aplicar uma taxa de IVA reduzida aos livros e a outros 
conteúdos culturais, mas não a artigos idênticos disponíveis em formato eletrónico;

19. Exorta a Comissão Europeia e os Estados-Membros a apoiar projetos de alfabetização e 
familiarização com as tecnologias digitais destinados aos adultos que desempenham 
funções educativas, formativas e de apoio ao crescimento das novas gerações, de modo a 
torná-los conscientes das oportunidades e dos riscos que as TIC representam para as 
crianças e os jovens, mas também para contribuir para a redução do fosso tecnológico 
entre as gerações.
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