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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a aplicação da Diretiva Serviços de Comunicação Social Audiovisual

(2012/2132(INI))

O Parlamento Europeu,

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

– 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 Diretiva 2006/114/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 
dezembro de 2006, relativa à publicidade enganosa e comparativa2,

– Tendo em conta a Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de 
junho de 2000, relativa a certos aspetos legais dos serviços da sociedade de informação, 
em especial do comércio eletrónico, no mercado interno (Diretiva sobre o comércio 
eletrónico)3,

– Tendo em conta a Diretiva 2002/22/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de 
março de 2002, relativa ao serviço universal e aos direitos dos utilizadores em matéria de 
redes e serviços de comunicações eletrónicas (Diretiva serviço universal)4, alterada pela 
Diretiva 2009/136/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 
20095,

– Tendo em conta a Diretiva 2011/92/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de 
dezembro de 2011, relativa à luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças 
e a pornografia infantil, e que substitui a Decisão-Quadro 2004/68/JAI do Conselho6,

– Tendo em conta a Decisão n.º 1718/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
15 de novembro de 2006, que institui um programa de apoio ao setor audiovisual europeu 
(MEDIA 2007)7,

– Tendo em conta a Comunicação interpretativa da Comissão relativa a determinados 
                                               
1 JO L 95 de 15.4.2010, p. 1.
2 JO L 376 de 27.12.2006, p. 21.
3 JO L 178 de 17.7.2000, p. 1.
4 JO L 108 de 24.4.2002, p. 51.
5 JO L 337 de 18.12.2009, p. 11.
6 JO L 335 de 17.12.2011, p. 1.
7 JO L 327 de 24.11.2006, p.12.
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aspetos das disposições da Diretiva "Televisão sem Fronteiras" respeitantes à publicidade 
televisiva1,

– Tendo em conta a Recomendação 2006/952/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
20 de dezembro de 2006, relativa à proteção dos menores e da dignidade humana e ao 
direito de resposta em relação à competitividade da indústria europeia de serviços 
audiovisuais e de informação em linha2,

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho sobre a proteção das crianças no mundo 
digital3,

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
institui o programa "Europa Criativa" (COM(2011)0785),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 1 de dezembro de 2008, intitulada "Para 
uma sociedade da informação acessível" (COM(2008)0804),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 3 de março de 2010, intitulada "Europa 
2020 – Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo" 
(COM(2010)2020),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 26 de agosto de 2010, intitulada "Uma 
Agenda Digital para a Europa" (COM(2010)0245),

– Tendo em conta a sua resolução, de 16 de dezembro de 2008, sobre literacia mediática no 
mundo digital4,

– Tendo em conta a sua resolução, de 25 de novembro de 2010, sobre o serviço público de 
radiodifusão na era digital: o futuro do duplo sistema5,

– Tendo em conta a sua resolução, de 16 de novembro de 2011, sobre o cinema europeu na 
era digital6,

– Tendo em conta a sua resolução, de 22 de maio de 2012, sobre uma estratégia de reforço 
dos direitos dos consumidores vulneráveis7,

– Tendo em conta a sua resolução, de 11 de setembro de 2012, sobre a distribuição em linha 
de obras audiovisuais na União Europeia8,

– Tendo em conta a sua resolução, de 20 novembro 2012, sobre a proteção das crianças no 

                                               
1 JO C 102 de 28.4.2004, p. 2.
2 JO L 378 de 27.12.2006, p. 72.
3 JO C 372 de 20.12.2011, p. 15.
4 JO C 45 E de 23.2.2010, p. 9.
5 JO C 99 E de 3.4.2012, p. 50.
6 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0506.
7 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0209.
8 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0324.
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mundo digital1,

– Tendo em conta a Recomendação da Comissão 2009/625/EC, de 20 de agosto de 2009, 
sobre literacia mediática no ambiente digital para uma indústria audiovisual e de 
conteúdos mais competitiva e uma sociedade do conhecimento inclusiva2,

– Tendo em conta o primeiro relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, 
ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões sobre a aplicação dos 
artigos 13.º, 16.º e 17.º da Diretiva 2010/13/UE, para o período 2009-2010, Promoção de 
obras europeias em serviços de comunicação social audiovisual programados a pedido na 
UE (COM(2012)0522),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 26 de setembro de 2012, intitulada 
"Promover os setores culturais e criativos ao serviço do crescimento e do emprego na UE" 
(COM(2012)0537),

– Tendo em conta o primeiro relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, 
ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, de 4 de maio de 2012, 
sobre a aplicação da Diretiva 2010/13/UE, «Diretiva Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual», Serviços de comunicação social audiovisual e dispositivos conectados: 
perspetivas do passado e do futuro (COM(2012)0203),

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Cultura e da Educação e os pareceres da 
Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, da Comissão dos 
Assuntos Jurídicos e da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 
Internos (A7-0000/2012),

A. Considerando que a Diretiva Serviços de Comunicação Social Audiovisual (DSCSA) é a 
espinha dorsal da regulamentação da UE em matéria de comunicação social;

B. Considerando que a DSCSA se baseia no princípio da neutralidade tecnológica, razão pela 
qual cobre todos os serviços com conteúdos audiovisuais, independentemente da 
tecnologia usada para a entrega dos conteúdos, garantindo condições de concorrência 
equitativas a todos os fornecedores de serviços de comunicação social audiovisual;

C. Considerando que a DSCSA, enquanto instrumento do mercado interno, garante a livre 
circulação dos serviços de comunicação social audiovisual, refletindo o direito à liberdade 
de expressão e de informação e protegendo objetivos de interesse público;

D. Considerando que a DSCSA tem por objetivo a salvaguarda da diversidade cultural 
através da promoção das obras audiovisuais europeias;

E. Considerando que os mercados dos serviços de comunicação social audiovisual continuam 
a fazer face a importantes mudanças tecnológicas, bem como à evolução a nível de 
práticas e modelos empresariais, o que influencia a forma de entrega dos conteúdos e de 

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0428.
2 JO L 227 de 29.8.2009, p. 9.
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acesso aos mesmos por parte dos espetadores;

F. Considerando que a acessibilidade dos serviços de comunicação social audiovisual é 
essencial para garantir o direito que assiste às pessoas portadoras de deficiência e aos 
idosos de participarem e de se integrarem na vida social e cultural da UE, em particular 
graças ao desenvolvimento de novas plataformas de entrega de conteúdos, como a IPTV e 
a televisão conectada;

G. Considerando que, face ao ritmo cada vez mais célere do desenvolvimento tecnológico e à 
convergência das plataformas usadas pelos meios de comunicação social, a tónica deve ser 
colocada especialmente na literacia mediática;

H. Considerando que, devido às constantes mudanças tecnológicas, a proteção dos menores 
se tornou uma questão ainda mais premente e complexa;

I. Considerando que certos Estados-Membros não transpuseram a DSCSA em tempo 
oportuno e ainda não lhe deram plena e corretamente execução;

J. Considerando que, por isso, não é possível proceder a uma avaliação integral da execução 
da DSCSA, nem a uma análise exaustiva da sua eficácia;

K. Considerando que a expansão dos mercados dos serviços de comunicação social 
audiovisual na Europa decorrente do desenvolvimento de serviços híbridos aumentou as 
preocupações em relação a um vasto leque de questões, como a concorrência, os direitos 
de propriedade intelectual, a evolução das formas de comunicação comercial audiovisual 
existentes, a emergência de novas formas de comunicação comercial audiovisual e a 
publicidade em "overlay", pondo em causa a integridade dos programas e a adequação e 
eficácia da DSCSA, bem com a sua relação com outros instrumentos do direito da UE;

Ponto da situação

1. Salienta que a DSCSA continua a ser o instrumento adequado para reger a coordenação, a 
nível da UE, da legislação nacional relativa a todos os meios de comunicação social 
audiovisual;

2. Constata que a Comissão apresentou o seu relatório sobre a aplicação da DSCSA com um 
atraso considerável e que existem grandes divergências na forma como os 
Estados-Membros deram cumprimento a esta Diretiva;

3. Assinala que o relatório da Comissão sobre a aplicação da DSCSA não avalia a 
necessidade de uma eventual adaptação desta Diretiva em função das conclusões, como 
exigido no artigo 33.º;

Acessibilidade 

4. Salienta que o relatório da Comissão sobre a aplicação da Diretiva não aborda de forma 
substancial a questão da acessibilidade a que se refere o artigo 7.º da DSCSA e lamenta 
que não examine a eficácia das regras de execução adotadas pelos Estados-Membros em 
relação a este aspeto;
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5. Solicita à Comissão que colmate esta lacuna, apresentando uma sinopse das medidas 
adotadas pelos Estados-Membros e uma avaliação da eficácia das mesmas, de modo a 
assegurar uma permanente melhoria do acesso aos serviços de comunicação social 
audiovisual;

6. Solicita uma maior acessibilidade dos programas, em particular dos oferecidos através dos 
serviços a pedido, mediante um maior desenvolvimento de funcionalidades como a 
descrição áudio, a legendagem e a dobragem, a linguagem gestual e os menus de 
navegação, em particular dos guias eletrónicos de programas;

Promoção das obras audiovisuais europeias

7. Sublinha que a maioria dos Estados-Membros respeita as regras relativas à promoção das 
obras europeias, embora continue a ser dada prioridade às obras nacionais e diminua a 
percentagem de obras independentes difundidas na televisão;

8. Lamenta que os dados disponibilizados não sejam suficientes para retirar conclusões sobre 
a promoção das obras europeias por parte dos fornecedores de serviços a pedido;

9. Salienta a ausência de informações separadas, nos termos do artigo 13.º da DSCSA, sobre 
a dupla obrigação de promover as obras europeias e o acesso às mesmas através dos 
serviços a pedido, e solicita à Comissão que clarifique este ponto;

10. Exorta os Estados-Membros a promoverem sinergias mais eficazes entre as autoridades 
reguladoras, os fornecedores de serviços de comunicação social audiovisual e a Comissão, 
para que os filmes da UE possam chegar a um público mais vasto tanto a nível nacional 
como noutros Estados-Membros;

Proteção dos menores 

11. Toma nota das iniciativas de autorregulação e dos códigos de conduta destinados a limitar 
a exposição de crianças e menores à publicidade de alimentos, como as iniciativas 
lançadas no âmbito da Plataforma de Ação da Comissão em matéria de Regimes 
Alimentares, Atividade Física e Saúde;

12. Salienta que, embora as iniciativas de autorregulação representem um avanço em relação à 
situação anterior, não demonstraram ser suficientemente eficazes e não podem substituir 
os requisitos juridicamente vinculativos que possam ser necessários para assegurar a 
proteção eficaz dos menores;

13. Exorta a Comissão a estudar a forma como tornar os requisitos básicos da DSCSA 
aplicáveis a serviços não lineares extensíveis a outros conteúdos e serviços em linha que 
não sejam atualmente abrangidos pelo âmbito de aplicação da referida Diretiva e a 
apresentar ao Parlamento as suas conclusões até 31 de dezembro de 2013;

Publicidade

14. Constata que o limite de 12 minutos por hora para publicidade não foi respeitado em 
vários Estados-Membros;
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15. Insta os Estados-Membros a darem sem demora, plena e corretamente aplicação às 
disposições da DSCSA sobre esta questão;

16. Exorta a Comissão a continuar a acompanhar de perto e de forma eficaz o cumprimento, 
pelos Estados-Membros, do limite de 12 minutos e, se necessário, dar início a 
procedimentos de infração;

17. Solicita à Comissão que verifique se são necessárias regras mais rigorosas no que se refere 
à publicidade dirigida a crianças e menores, colocando especial ênfase na publicidade 
enganosa na televisão e na Internet;

18. Regozija-se com a intenção da Comissão de atualizar, em 2013, a sua comunicação 
interpretativa relativa a determinados aspetos das disposições respeitantes à publicidade 
televisiva, o que poderia fornecer indicações sobre a forma de aplicar requisitos mínimos 
de qualidade a todas as comunicações comerciais audiovisuais a que se refere o artigo 9.º 
da DSCSA;

Literacia mediática

19. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a promoverem a literacia mediática de todos os 
cidadãos da UE, em particular de crianças e menores, através de iniciativas e ações 
coordenadas, a fim de melhorar a compreensão crítica dos serviços de comunicação social 
audiovisual e estimular o debate público e a participação cívica, encorajando 
simultaneamente a participação ativa de todas as partes interessadas, nomeadamente do 
setor da comunicação social;

20. Exorta os Estados-Membros a integrarem a literacia mediática nos respetivos programas 
escolares;

Desafios futuros

21. Lamenta que a Comissão tenha levado a cabo de forma apenas parcial a sua obrigação de 
informação prevista no artigo 33.º da DSCSA e solicita a realização de uma avaliação 
intercalar antes do próximo relatório da Comissão sobre a aplicação desta Diretiva;

22. Solicita à Comissão que acompanhe de perto a evolução dos serviços híbridos na UE, em 
particular da televisão conectada, e que, no seu Livro Verde sobre televisão conectada, 
identifique claramente os problemas que estes serviços colocam;

o

o o

23. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O principal objetivo do presente relatório consiste em avaliar a eficácia da Diretiva 
2010/13/UE relativa à oferta de serviços de comunicação social audiovisual (DSCSA) e aos 
progressos realizados na sua transposição. A diretiva é a pedra angular da regulamentação 
daqueles meios de comunicação social na União Europeia. O artigo 33.º prevê que, de três em 
três anos, a Comissão apresente um relatório sobre a respetiva aplicação ao Parlamento 
Europeu. A publicação do primeiro relatório da Comissão sofreu um atraso significativo, 
devido, nomeadamente, ao facto de alguns Estados-Membros não terem transposto 
integralmente a diretiva no prazo estipulado.

É patente que a diretiva foi implementada em graus diversos nos diversos Estados-Membros.

A DSCSA é um instrumento para o mercado interno que combina o direito de oferta de 
serviços audiovisuais com o direito à liberdade de expressão e de informação e a prossecução 
de importantes objetivos de interesse público. É importante lembrar que a DSCSA foi 
elaborada de um modo tal, que continua a revelar-se adequada, não obstante todo o progresso 
das tecnologias, na medida em que se baseia no princípio da neutralidade tecnológica. O texto 
da diretiva é fruto de um longo e difícil processo de negociação entre as partes interessadas e 
os compromissos alcançados devem ser considerados equilibrados e concebidos para servir de 
forma eficaz os interesses, quer dos cidadãos, quer dos empresários.

A aplicação da diretiva desencadeia também uma influência positiva no desenvolvimento do 
mercado.  De acordo com os dados do Observatório Europeu do Audiovisual, existem 
atualmente – no final de 2012 – mais de 8 000 fornecedores de serviços de televisão e mais de 
2 000 fornecedores de serviços a pedido na União Europeia.

A primeira parte do presente relatório apresenta uma avaliação qualitativa do conjunto das 
disposições, ao passo que a segunda parte se debruça sobre os desafios futuros relacionados 
com o dinamismo do progresso tecnológico, em especial, no caso da chamada televisão 
conectada («Connected TV»).

Acessibilidade

Neste domínio, o relator frisa que o relatório da Comissão não aborda o tema da 
acessibilidade de forma exaustiva, nem avalia a eficácia da aplicação das correspondentes 
disposições nos Estados-Membros. No que diz respeito às conclusões insatisfatórias do 
documento, o relator convida a Comissão a acompanhar melhor a situação referente à 
prestação de serviços de comunicação a pessoas com deficiência visual ou auditiva. É também 
fundamental que os Estados-Membros encorajem os operadores televisivos a compreender 
melhor as necessidades das pessoas nessa situação e a realizar um trabalho suplementar para 
desenvolver tecnologias que assegurem um maior acesso aos programas por parte da 
generalidade dos cidadãos através de novos desenvolvimentos em domínios como, por 
exemplo, as descrições áudio, a legendagem falada/escrita, a linguagem gestual e os menus de 
navegação, com ênfase especial para os guias eletrónicos de programas (GEP).

Promoção de obras europeias

Do ponto de vista do Parlamento Europeu, um dos objetivos fulcrais reside na promoção da 
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diversidade cultural através da distribuição de obras europeias. Com base no relatório 
apresentado pela Comissão sobre a aplicação dos artigos 13.º, 16.º e 17.º da Diretiva 
2010/13/UE no que diz respeito à promoção de obras europeias e de obras realizadas por 
produtores independentes, pode afirmar-se que os dados apresentados são insuficientes para 
se poder extrair conclusões apropriadas. Há também dúvidas quanto ao método de 
monitorização utilizado nos Estados-Membros. De acordo com o relatório apresentado pela 
Comissão, o aumento do número de obras europeias difundidas em 2010, em comparação 
com 2009, correspondeu a 0,5%. A percentagem média de tempo de transmissão dedicado a 
obras europeias na UE foi 63,8% em 2009 e 64,3% em 2010. Segundo os dados relativos a 
2010 para a difusão de trabalhos produzidos por produtores independentes, registou-se uma 
queda de 0,3% em comparação com 2009. A percentagem média na UE do espaço reservado 
para as produções independentes foi 34,1% em 2009 e 33,8% em 20101. Todos os Estados-
-Membros cumpriram a quota mínima de 10% para produções independentes definida pela 
diretiva. No entanto, os níveis atingidos nos diferentes Estados-Membros variam muito. As 
conclusões apresentadas pela Comissão não são inteiramente satisfatórias. A este propósito, o 
relator solicita à Comissão que proceda ao acompanhamento dos progressos efetuados nos 
Estados-Membros e convida as entidades nacionais a incentivarem uma maior difusão de 
obras europeias e a apresentarem as suas conclusões exaustivas sobre esta matéria na íntegra e 
com caráter de regularidade.

Proteção de menores

O relator atribui particular importância a esta questão, uma vez que são os menores quem 
mais exposto está aos perigos resultantes, nomeadamente, da comunicação de índole 
comercial. O que aqui está em causa são os anúncios a bebidas alcoólicas e a produtos 
nocivos à saúde, ou a publicidade que incentive padrões de consumo específicos. O relator 
enaltece as ações desenvolvidas pelos Estados-Membros para proteger os menores, incluindo 
a adoção de disposições nacionais mais restritivas. Congratula-se de igual modo com 
iniciativas como o Fórum da UE sobre Alcoolismo e Saúde e a Plataforma de Ação Europeia 
sobre Dieta, Exercício Físico e Saúde.

Sobre a questão da proteção de menores, há que incentivar a elaboração de códigos de 
conduta nos Estados-Membros, a fim de fazer face à questão da inconveniência da 
comunicação audiovisual para fins comerciais em programas infantis – nomeadamente, de 
anúncios a produtos alimentares e bebidas com açúcar, sal ou gordura.

Ressalte-se que iniciativas autorreguladas não podem, em circunstância alguma, substituir 
requisitos juridicamente vinculativos, que são cruciais para garantir que os menores sejam 
protegidos de forma eficaz.

A liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação social, o direito à informação e o 
princípio do país de origem

O relator regozija-se pelo facto de a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação 
social (artigos 3.º e 4.º), que são alicerces de uma sociedade democrática consagrados na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, e o direito dos cidadãos à informação 

                                               
1 Dados retirados do primeiro relatório sobre a aplicação dos artigos 13.º, 16.º e 17.º da Diretiva 2010/13/UE 
para o período 2009-2010.
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sobre acontecimentos de grande interesse público (artigos 14.º e 15.º) terem sido incluídos na 
diretiva. Cumpre salientar que os cidadãos e os Estados-Membros fazem valer com uma 
frequência cada vez maior os seus direitos com base nestas disposições.

O artigo 2.º da diretiva, que se debruça sobre o princípio do país de origem, responde aos 
desafios do mercado interno. Os serviços podem ser prestados de forma livre em toda a UE, 
desde que cumpram as disposições legais em vigor no Estado-Membro em que o serviço tem 
origem.

Proibição do incitamento ao ódio

O relator considera que o impacto da diretiva pode ser aferido, se se tiver em conta um dos 
seus aspetos fundamentais, qual seja, o da proibição do incitamento ao ódio com base na raça, 
no sexo, no género ou na nacionalidade (artigo 6.º). O relatório da Comissão apenas regista 
um exemplo de infração da diretiva por um canal de satélite, a Al Aqsa TV, que transmite 
programas de conteúdo antissemita. Na sequência da intervenção da Comissão Europeia, a 
difusão desses programas cessou.

Comunicações comerciais

À luz das novas formas de promoção de produtos, a problemática da emissão de 
comunicações de índole comercial reveste-se de importância primordial. O relatório da 
Comissão refere que foram identificados casos de violação da regra dos 12 minutos em vários 
Estados-Membros. O relator insta a Comissão a continuar a proceder ao acompanhamento da 
observância desta regra. Também de grande importância no contexto das comunicações 
comerciais são os patrocínios, a autopromoção e a colocação de produtos. Deve frisar-se que, 
nesta época de grande dinamismo no desenvolvimento dos meios de comunicação, surgem 
muitas novas formas de publicidade, às quais é difícil aplicar regras uniformes. Este facto é 
particularmente verdadeiro no caso da TV conectada, o que pode dar azo a perigos vários para 
os consumidores. Eis o motivo por que o relator reivindica uma análise mais aprofundada 
desta questão, designadamente a nível dos Estados-Membros. Outro tema que merece atenção 
é a necessidade de combater a discriminação na publicidade com base no sexo, na raça ou na 
origem étnica. Existe claramente um problema com produtos que, diretamente ou 
indiretamente, são promovidos através do recurso a estereótipos. Afigura-se, portanto, 
indispensável tomar medidas eficazes para combater os estereótipos.

Educação para os media

Nos termos do artigo 33.º da diretiva, a Comissão deve, se necessário, formular propostas para 
adaptar a diretiva à evolução no domínio dos serviços de comunicação social audiovisual, à 
luz do progresso tecnológico e dos níveis de educação para os media nos Estados-Membros. 
No entanto, a Comissão não cumpriu as suas obrigações ao abrigo do disposto no artigo 33.º. 
O relator insta, por isso, a Comissão a apresentar propostas sobre a problemática da educação 
para os media.

A educação para os media é um dos objetivos fulcrais da diretiva, em especial, na perspetiva 
dos desafios e dos perigos que a TV conectada comporta. A divisória entre serviços lineares e 
não lineares tem vindo a esbater-se e é isso que dificulta que os consumidores distingam 
diferentes formas de comunicação social e as fontes dos respetivos conteúdos. A introdução 
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de programas de formação em educação para os media nos sistemas de ensino faz parte da 
esfera de competências dos Estados-Membros.

Desafios futuros

O dinamismo imprimido pela aceleração do progresso tecnológico está a ter um enorme 
impacto sobre o mercado dos serviços na área do audiovisual. A Internet e a televisão estão a 
convergir, o que significa que os operadores estão a oferecer cada vez mais elementos das 
redes de segunda geração e da Internet nos modernos recetores de televisão. A divisória entre 
serviços lineares e não lineares tem vindo a esbater-se para os consumidores. A televisão 
definida como "TV conectada" ou "TV híbrida" está a tornar-se cada vez mais popular. Além 
disso, as alterações culturais e tecnológicas e um acesso cada vez mais difundido à Internet de 
banda larga estão a proporcionar a milhões de consumidores a oportunidade de assistirem a 
programas de televisão tradicionais usando «tablets», telefones inteligentes ou consolas. A TV 
conectada traz consigo grandes oportunidades e enormes desafios, mas temos de nos lembrar
que é há que assegurar que os objetivos fundamentais definidos na Diretiva «Serviços de 
Comunicação Social Audiovisual» sejam alcançados. Num pano de fundo repleto de novas 
soluções tecnológicas, temos de nos interrogar de que modo poderemos promover 
eficazmente as obras europeias e os trabalhos de produtores independentes; proteger os 
consumidores – incluindo as crianças – da excessiva influência da publicidade; criar 
condições de concorrência equitativas para as estações emissoras; proteger a liberdade de 
expressão e o pluralismo dos meios de comunicação e promover a educação para os media –
particularmente, entre os mais jovens.

Há também que notar que o mercado dos serviços audiovisuais está sujeito a uma forte 
concorrência internacional. Mais de 1500 serviços encontram-se sediados fora da União 
Europeia, mas têm como alvo o mercado europeu. Essas estações emissoras nem sempre estão 
vinculadas a imperativos legais análogos aos das televisões europeias.

É importante que a Comissão continue a analisar em profundidade a evolução dos mercados e 
os padrões de comportamento dos consumidores com o desenvolvimento destes novos 
serviços, a par dos potenciais efeitos que eles produzem nos mercados do audiovisual na UE a 
curto e a longo prazo. O Parlamento exorta a Comissão a formular, com base nessa análise, 
recomendações claras sobre a eventual necessidade de adequar o quadro regulador.


