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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e 
dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Sublinha que os meios de comunicação social livres, independentes e pluralistas, fora de 
linha e em linha, são um dos alicerces da democracia, e reconhece a importância da 
pluralidade das fontes de informação para uma verdadeira liberdade e pluralismo dos 
meios de comunicação social; acentua que é do interesse comum manter e melhorar os 
meios de comunicação social livres e independentes na Europa;

2. Regista o papel decisivo dos meios de comunicação social livres e independentes e de 
uma troca de informações livre nas transformações democráticas que têm lugar em 
regimes não democráticos, como a Primavera Árabe demonstrou recentemente; insta a 
Comissão a acompanhar de perto a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação 
social nos países candidatos à adesão e a dar suficiente atenção ao papel dos meios de 
comunicação social livres na promoção da democracia a nível mundial; destaca a 
importância da Dotação Europeia para a Democracia neste contexto (Recomendação do 
Parlamento Europeu, de 29 de março de 2012, ao Conselho referente às modalidades da 
eventual criação de uma Dotação Europeia para a Democracia (DED)1);

3. Relembra que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem baseou a obrigação positiva de 
os Estados-Membros garantirem o pluralismo dos meios de comunicação social no artigo 
10.º da Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais, que inclui disposições semelhantes às do artigo 11.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais, fazendo parte do acervo comunitário;

4. Reconhece que cada vez mais jornalistas estão sujeitos a vínculos de trabalho precário, 
sem garantias sociais que são comuns no mercado de trabalho normal;

5. Pretende garantir o pluralismo dos meios de comunicação social, assim como um debate 
público e uma cobertura da UE mais qualificados, através da criação de um quadro no 
qual o jornalismo de qualidade possa sobreviver, pelo que solicita à Comissão que 
apresente novos modelos de financiamento do jornalismo, e sublinha que a liberdade 
editorial tem de ser aplicada;

6. Insiste que a Comissão deve assegurar que os Estados-Membros garantam uma aplicação 
adequada da Carta dos Direitos Fundamentais nos seus territórios, o que se exprime 
através do pluralismo dos meios de comunicação social, da igualdade de acesso à 
informação e do respeito pela independência da imprensa através da neutralidade;

7. Realça que o pluralismo nos meios de comunicação social é fundamental para o bom 
funcionamento de um sistema democrático, uma vez que a participação dos cidadãos no 
debate público e o acesso à informação no mundo digital dependem de um setor 
audiovisual e de uma imprensa escrita que sejam dinâmicos e competitivos;

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA-PROV(2012)0113.
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8. Regista que, ao abrigo dos critérios de Copenhaga, os países que pretendam aderir à União 
Europeia têm de cumprir o acervo comunitário que inclui a Carta dos Direitos 
Fundamentais e, nomeadamente, o artigo 11.º da mesma, que exige o respeito da liberdade 
e do pluralismo dos meios de comunicação social; observa, porém, que, muito embora os 
atuais Estados-Membros da União Europeia também tenham de respeitar a Carta, não 
existe nenhum mecanismo para assegurar que o façam;

9. Realça o papel fundamental de um duplo sistema europeu genuinamente equilibrado, no 
qual as empresas privadas e públicas de meios de comunicação social desempenhem as 
suas respetivas funções, imunes às pressões políticas e económicas, promovendo a 
democracia, a coesão social e a integração, assim como a liberdade de expressão;

10. Observa que as transformações no mundo da comunicação social e nas tecnologias da 
comunicação redefiniram o espaço de troca de informações; regista que as novas 
tecnologias criaram novas possibilidades de liberdade de expressão e expressão 
individual, que podem desempenhar um papel crucial na promoção dos direitos humanos, 
da participação democrática, da responsabilidade, da transparência e do desenvolvimento 
económico; observa que a livre expressão individual também pode ser indevidamente 
utilizada para violar os direitos humanos e as liberdades fundamentais; destaca, portanto, a 
importância de códigos éticos e medidas para combater a incitação ao ódio, à violência ou 
ao terrorismo; afirma, contudo, que a mera existência destas novas plataformas de 
comunicação, só por si, não assegura a liberdade de expressão e o pluralismo dos meios de 
comunicação social nem reduz as responsabilidades dos governos nesta matéria; sublinha 
que as plataformas digitais de radiodifusão terrestre contribuem para a diversidade de 
opiniões, visto que são especialmente capazes de distribuir diretamente uma variedade de 
informações de âmbito local e regional, a um baixo custo para os consumidores;

11. Acentua que deve ser dada suficiente atenção ao nível de concentração da propriedade dos 
meios de comunicação social nos Estados-Membros; sublinha, porém, que o conceito de 
pluralismo dos meios de comunicação social não pode restringir-se a esta questão, pois 
também inclui a proibição da censura, a proteção das fontes e dos informadores dos 
jornalistas, as questões relacionadas com as pressões dos atores políticos e das forças de 
mercado, a transparência, as condições de trabalho dos jornalistas, as autoridades de 
controlo dos meios de comunicação social, a diversidade cultural, o desenvolvimento de 
novas tecnologias, o livre acesso à informação e à comunicação, o acesso não censurado à 
Internet e o fosso digital;

12. Reafirma o princípio de neutralidade da Internet, que visa garantir que esta continue a ser 
uma tecnologia grátis e aberta, que fomenta a comunicação democrática;

13. Solicita aos Estados-Membros que realizem avaliações mais sólidas às ameaças ao 
pluralismo dos meios de comunicação social, à liberdade dos meios de comunicação 
social e à liberdade de expressão de um modo geral, instando-os a atacarem estas ameaças 
na fonte; entende que os Estados-Membros devem tomar medidas para desmantelar 
concentrações de meios de comunicação social demasiado poderosas nas suas respetivas 
esferas de jurisdição;

14. Sublinha que a proteção das fontes dos jornalistas deve ser assegurada, de forma absoluta 
e efetiva, no sistema jurídico de todos os Estados-Membros;
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15. Salienta a necessidade de os Estados-Membros assegurarem a independência jornalística e 
editorial através de garantias jurídicas adequadas e específicas, e destaca a importância 
dos estatutos editoriais para prevenir a ingerência dos proprietários, acionistas, governos e 
partes interessadas externas nos conteúdos noticiosos; sublinha, neste contexto, que a 
independência editorial e a autonomia dos conteúdos transmitidos face ao controlo e 
envolvimento estatal nos meios de comunicação social são elementos cruciais para 
garantir um panorama livre e variado nos meios de comunicação social;

16. Observa com pesar que a Comissão não avançou para a terceira fase do seu processo 
trifásico a fim de responder às preocupações relativas a concentrações excessivas de 
meios de comunicação social na União Europeia; neste sentido, insta a Comissão a 
publicar imediatamente uma comunicação sobre os indicadores de pluralismo dos meios 
de comunicação social nos Estados-Membros da UE;

17. Solicita à Comissão que examine urgentemente a possibilidade de propor um dispositivo 
que garanta à imprensa e aos jornalistas a inviolabilidade do segredo das fontes;

18. Observa que numa sociedade multimédia, na qual o número de atores do mercado mundial 
com fins meramente comerciais tem aumentado, é essencial um serviço público forte para 
garantir um panorama pluralista a nível dos meios de comunicação social e para 
salvaguardar e promover a liberdade de expressão, desde que consiga manter a distância 
necessária em relação à influência governamental;

19. Relembra que a atual crise financeira coloca em risco o pluralismo dos meios de 
comunicação social e originou problemas de liberdade de expressão e censura que 
afetaram os meios de comunicação social públicos em vários Estados-Membros;

20. Aplaude as conclusões do estudo independente, realizado a pedido da Comissão, sobre a 
definição de indicadores para avaliar o pluralismo dos meios de comunicação social da 
UE, e incentiva a Comissão a usar plenamente a ferramenta de monitorização dos meios 
de comunicação social – que aplica uma noção alargada de pluralismo dos meios de 
comunicação social e pode identificar riscos potenciais para o pluralismo dos meios de 
comunicação social nos Estados-Membros – e a apresentar recomendações para fazer face 
a esses riscos;

21. Recorda a sua resolução de 25 de novembro de 2010 intitulada "O serviço público de 
radiodifusão na era digital: o futuro do duplo sistema"1, que salienta a importante função 
social dos meios de comunicação social de serviço público; acentua, neste contexto, a 
importância de uma abordagem equilibrada entre empresas de radiodifusão públicas e 
privadas, tendo em vista a proteção da concorrência jornalística, da informação e da 
diversidade de opiniões;

22. Recorda as recomendações e declarações do Conselho da Europa, que foram aprovadas 
por todos os Estados-Membros da UE e definem normas europeias em matéria de 
liberdade de expressão, liberdade de imprensa, pluralismo e independência dos meios de 
comunicação social, organização, missão e financiamento dos meios de comunicação 
social públicos; recorda aos Estados-Membros o seu compromisso de respeitar estas 

                                               
1 JO C 99E de 3.4.2012, p. 50.
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normas europeias, e recomenda que forneçam um financiamento adequado, proporcional e 
estável para os meios de comunicação social de serviço público, de modo a que estes 
possam cumprir a sua missão, incluindo o seu papel social, educativo, cultural e 
democrático, garantir a independência política e económica, adaptar-se à evolução digital 
e contribuir para uma sociedade da informação e do conhecimento inclusiva, com meios 
de comunicação social representativos, de elevada qualidade e acessíveis a todas as 
pessoas;

23. Salienta que um número crescente de jornalistas se encontra em condições de emprego 
precárias, na ausência de garantias sociais, e reitera que é necessário melhorar as 
condições de trabalho dos profissionais da comunicação social;

24. Destaca as responsabilidades que uma empresa de comunicação social tem para com a 
sociedade, visto ter uma influência ideológica e política considerável; salienta que, por 
conseguinte, as notícias difundidas pelos meios de comunicação social devem respeitar de 
forma consistente os códigos éticos jornalísticos, incluindo a reportagem objetiva;

25. Salienta o papel fundamental das entidades reguladoras independentes para a 
comunicação social, à escala nacional, a fim de salvaguardar o pluralismo dos meios de 
comunicação social e garantir a objetividade, imparcialidade e responsabilidade dos meios 
de comunicação social nos Estados-Membros; exorta os Estados-Membros a intensificar a 
cooperação entre as instâncias nacionais de regulamentação dos meios de comunicação 
social na Plataforma Europeia das Instâncias de Regulamentação (EPRA) e a reforçar o 
intercâmbio de experiências e melhores práticas no âmbito dos respetivos sistemas 
nacionais de radiodifusão;

26. Sublinha a importância da transparência face à propriedade dos radiodifusores privados, 
que deve ser assegurada em todos os Estados-Membros, e solicita à Comissão que 
acompanhe e apoie os progressos para este fim;

27. Incentiva a Comissão e os Estados-Membros, no quadro da política da Comissão em 
matéria de literacia mediática, a prestarem a devida atenção à importância da educação 
para os meios de comunicação social, que deve dar aos cidadãos competências que lhes 
permitam interpretar de forma crítica e selecionar o crescente volume de informações 
disponíveis.
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