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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:

1. Considera que a concentração da propriedade sobre os media pode prejudicar a liberdade 
de informação, em particular o direito a receber informação e, por isso, convida a 
Comissão a especificar as relações de propriedade existentes entre os 7 500 organismos de 
radiodifusão por ela identificados na UE, com o objetivo de salientar os potenciais 
desafios relacionados com a pluralidade nestes serviços de comunicação;

2. Solicita à Comissão que continue a controlar e a dar resposta a quaisquer violações da 
regra dos 12 minutos, que analise a quantidade real de publicidade e verifique, em 
particular, se há necessidade de reduzir este limite face a eventuais reclamações por parte 
dos consumidores;

3. Pede à Comissão que, o mais rapidamente possível, preste os esclarecimentos necessários 
sobre as questões que identificou no domínio das comunicações comerciais audiovisuais 
em matéria de patrocínio, autopromoção e colocação de produtos;

4. Lamenta o facto de o artigo 6.º da Diretiva SCSA não mencionar todas as razões 
identificadas no artigo 21.º da Carta dos Direitos Fundamentais; convida a Comissão a 
considerar a possibilidade de alargar o âmbito deste artigo, harmonizando-o com a Carta;

5. Congratula-se com a abordagem adotada pela Comissão e o Tribunal de Justiça Europeu 
relativamente à interpretação do artigo 14.º da Diretiva SCSA; apela para que se prossiga 
com uma interpretação ampla do conceito de "eventos desportivos considerados de grande 
importância para a sociedade" que inclua eventos desportivos e espetáculos de interesse 
geral e encoraja os Estados-Membros a elaborarem listas desses eventos;

6. Destaca o fato de, num ambiente crescentemente digital, os serviços públicos de 
comunicação social desempenharem um papel crucial ao zelar por que os cidadãos sejam 
capazes de aceder à informação em linha, reconhecendo, neste contexto, que a prestação 
de serviços de internet pelos serviços públicos de comunicação social contribui
diretamente para o cumprimento da sua missão;

7. Reafirma a importância da proteção dos menores nos serviços de radiodifusão televisiva; 
recomenda aos Estados-Membros que ponderem a proibição das comunicações comerciais 
audiovisuais nos programas infantis, nomeadamente para que os menores não sejam 
instados a comprar um produto ou serviço, tirando partido da sua inexperiência ou 
credulidade;

8. Exorta a Comissão a manter, nos acordos externos comerciais firmados pela UE, as 
definições de serviços de comunicação social audiovisual constantes da Diretiva, desta 
forma "moldando" esses serviços.


