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Alteração 1
Dace Melbārde, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Considera que para combater a 
desinformação e as notícias falsas, 
restabelecer um clima de confiança nos 
meios de comunicação social e combater as 
ameaças aos processos políticos 
democráticos, é necessária uma estratégia 
abrangente, baseada nomeadamente na 
literacia mediática e da informação e que 
tenha como objetivo capacitar os cidadãos 
para avaliarem de forma crítica os 
conteúdos dos meios de comunicação 
social e reconhecerem a diferença entre 
opinião e facto;

1. Salienta que os meios de 
comunicação social são um bem público 
fundamental que chama à 
responsabilidade os detentores de poder e 
permite aos indivíduos tomarem decisões 
informadas; sublinha, por conseguinte, 
que o acesso das pessoas à informação e a 
um jornalismo de qualidade se reveste da 
maior importância; considera que, para 
combater a desinformação e a propaganda 
política, aumentar a confiança nos meios 
de comunicação social e combater as 
ameaças aos processos políticos 
democráticos, é necessária uma estratégia 
setorial abrangente que preveja um acesso 
equitativo a fontes de informação fiáveis, 
o apoio e o reforço dos meios de 
comunicação independentes e do 
jornalismo de qualidade, nomeadamente o 
relançamento dos ecossistemas de notícias 
locais, bem como a melhoria da literacia 
mediática e da informação que tenha como 
objetivo capacitar os cidadãos para 
identificarem fontes de notícias e 
avaliarem de forma crítica os conteúdos 
dos meios de comunicação social, bem 
como compreenderem a diferença entre 
conteúdo editorial e comercial e 
reconhecerem a diferença entre opinião e 
facto;

Or. en

Alteração 2
Catherine Griset

Projeto de parecer
N.º 1
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Projeto de parecer Alteração

1. Considera que para combater a 
desinformação e as notícias falsas, 
restabelecer um clima de confiança nos 
meios de comunicação social e combater as 
ameaças aos processos políticos 
democráticos, é necessária uma estratégia 
abrangente, baseada nomeadamente na 
literacia mediática e da informação e que 
tenha como objetivo capacitar os cidadãos 
para avaliarem de forma crítica os 
conteúdos dos meios de comunicação 
social e reconhecerem a diferença entre 
opinião e facto;

1. Considera que para combater a 
desinformação e as notícias falsas, 
restabelecer um clima de confiança nos 
meios de comunicação social e combater as 
ameaças aos processos políticos 
democráticos, é necessária uma estratégia 
abrangente para promover, nas escolas e 
na esfera pública em geral, a liberdade de 
expressão nos meios de comunicação 
social e no setor da informação e capacitar 
os cidadãos para avaliarem de forma crítica 
os conteúdos e reconhecerem a diferença 
entre opinião e facto;

Or. fr

Alteração 3
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Considera que para combater a 
desinformação e as notícias falsas, 
restabelecer um clima de confiança nos 
meios de comunicação social e combater as 
ameaças aos processos políticos 
democráticos, é necessária uma estratégia 
abrangente, baseada nomeadamente na 
literacia mediática e da informação e que 
tenha como objetivo capacitar os cidadãos 
para avaliarem de forma crítica os 
conteúdos dos meios de comunicação 
social e reconhecerem a diferença entre 
opinião e facto;

1. Considera que para combater a 
desinformação, a informação enganadora 
e a má informação, restabelecer um clima 
de confiança nos meios de comunicação 
social e combater as ameaças à 
democracia, é necessária uma estratégia 
abrangente, baseada nomeadamente na 
literacia mediática e da informação e que 
tenha como objetivo capacitar os cidadãos 
para avaliarem de forma crítica os 
conteúdos dos meios de comunicação 
social e reconhecerem a diferença entre 
opinião e facto;

Or. en

Alteração 4
Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu
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Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Considera que para combater a 
desinformação e as notícias falsas, 
restabelecer um clima de confiança nos 
meios de comunicação social e combater as 
ameaças aos processos políticos 
democráticos, é necessária uma estratégia 
abrangente, baseada nomeadamente na 
literacia mediática e da informação e que 
tenha como objetivo capacitar os cidadãos 
para avaliarem de forma crítica os 
conteúdos dos meios de comunicação 
social e reconhecerem a diferença entre 
opinião e facto;

1. Considera que para combater a 
desinformação e as notícias falsas, 
restabelecer um clima de confiança nos 
meios de comunicação social e combater as 
ameaças aos processos políticos 
democráticos, é necessária uma estratégia 
abrangente da UE que tenha como objetivo 
capacitar os cidadãos para avaliarem de 
forma crítica os conteúdos dos meios de 
comunicação social e reconhecerem a 
diferença entre opinião e facto; insta, por 
conseguinte, a Comissão Europeia a 
desenvolver uma estratégia deste tipo, em 
estreita cooperação com os 
Estados-Membros e as organizações da 
sociedade civil;

Or. en

Alteração 5
Irena Joveva, Bernard Guetta, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, 
Morten Løkkegaard

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Considera que para combater a 
desinformação e as notícias falsas, 
restabelecer um clima de confiança nos 
meios de comunicação social e combater as 
ameaças aos processos políticos 
democráticos, é necessária uma estratégia 
abrangente, baseada nomeadamente na 
literacia mediática e da informação e que 
tenha como objetivo capacitar os cidadãos 
para avaliarem de forma crítica os 
conteúdos dos meios de comunicação 
social e reconhecerem a diferença entre 
opinião e facto;

1. Considera que para combater a 
desinformação e as notícias falsas, 
restabelecer um clima de confiança nos 
meios de comunicação social e combater as 
ameaças aos processos políticos 
democráticos, é necessária uma estratégia 
abrangente, baseada nomeadamente na 
literacia mediática e da informação e que 
tenha como objetivo capacitar os cidadãos 
para avaliarem de forma crítica os 
conteúdos dos meios de comunicação 
social e reconhecerem a diferença entre 
opinião e facto; recorda, neste contexto, 



PE650.615v01-00 6/45 AM\1204023PT.docx

PT

que meios de comunicação social 
independentes e pluralistas, assentes na 
liberdade de informação e de expressão, 
são um elemento central de qualquer 
democracia operacional;

Or. en

Alteração 6
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Considera que para combater a 
desinformação e as notícias falsas, 
restabelecer um clima de confiança nos 
meios de comunicação social e combater as 
ameaças aos processos políticos 
democráticos, é necessária uma estratégia 
abrangente, baseada nomeadamente na 
literacia mediática e da informação e que 
tenha como objetivo capacitar os cidadãos 
para avaliarem de forma crítica os 
conteúdos dos meios de comunicação 
social e reconhecerem a diferença entre 
opinião e facto;

1. Considera que para combater a 
desinformação e as notícias falsas, 
restabelecer um clima de confiança nos 
meios de comunicação social e combater as 
ameaças aos processos políticos 
democráticos, é necessária uma estratégia 
abrangente, baseada nomeadamente na 
literacia mediática e da informação e que 
tenha como objetivo capacitar os cidadãos 
para avaliarem de forma crítica os 
conteúdos dos meios de comunicação 
social e reconhecerem a diferença entre 
opinião e facto; salienta a necessidade de 
desenvolver uma estratégia sobre a forma 
de garantir a fiabilidade das notícias e das 
informações durante as campanhas 
eleitorais; considera que a mudança dos 
modelos de financiamento constitui um 
desafio de monta para o jornalismo de 
qualidade, uma vez que a substituição de 
jornalistas com formação por jornalistas 
independentes menos onerosos constitui 
um dos desafios que o jornalismo de 
qualidade enfrenta atualmente; sublinha 
o papel da responsabilidade editorial e da 
responsabilidade quer por parte dos meios 
de comunicação tradicionais quer por 
parte dos novos meios de comunicação; 
apela à aplicação rigorosa do direito da 
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concorrência no mercado digital e à sua 
aplicação em plataformas em linha;

Or. en

Alteração 7
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Considera que para combater a 
desinformação e as notícias falsas, 
restabelecer um clima de confiança nos 
meios de comunicação social e combater as 
ameaças aos processos políticos 
democráticos, é necessária uma estratégia 
abrangente, baseada nomeadamente na 
literacia mediática e da informação e que 
tenha como objetivo capacitar os cidadãos 
para avaliarem de forma crítica os 
conteúdos dos meios de comunicação 
social e reconhecerem a diferença entre 
opinião e facto;

1. Considera que para combater a 
desinformação e as notícias falsas, 
restabelecer um clima de confiança nos 
meios de comunicação social e combater as 
ameaças aos processos políticos 
democráticos, é necessária uma estratégia 
abrangente, baseada nomeadamente na 
literacia mediática, digital e da informação 
e que tenha como objetivo capacitar os 
cidadãos para avaliarem de forma crítica os 
conteúdos dos meios de comunicação 
social e reconhecerem a diferença entre 
opinião e facto;

Or. de

Alteração 8
Irena Joveva, Bernard Guetta, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, 
Morten Løkkegaard

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Salienta que, ao longo da última 
década, a liberdade dos meios de 
comunicação social se tem deteriorado 
consideravelmente na Europa, na medida 
em que tem de enfrentar desafios 
assinalados por processos judiciais, 
inquéritos oficiais e relatórios das 
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instituições europeias e de organizações 
não governamentais; embora esta 
deterioração possa ser atribuída a uma 
série de fatores jurídicos, políticos e 
económicos, as instituições europeias 
devem respeitar e proteger os direitos 
fundamentais da liberdade e do 
pluralismo dos meios de comunicação 
social enquanto pilar essencial da 
democracia que se encontra consagrado 
na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia;

Or. en

Alteração 9
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Insta a Comissão e os 
Estados-Membros a redobrarem os 
esforços para combater a desinformação e 
notícias falsas, que têm por objetivo 
comprometer a confiança nas bases 
democráticas europeias, assim como a 
identificarem-nas como uma ameaça para 
a União Europeia e os seus Estados-
Membros e a proporem um aumento 
adequado dos recursos financeiros e 
humanos para as unidades de combate à 
desinformação;

Or. en

Alteração 10
Diana Riba i Giner

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

1-A. Insta a Comissão a acompanhar 
de perto a aplicação da Diretiva Serviços 
de Comunicação Social Audiovisual, 
nomeadamente no que respeita aos 
discursos de ódio, à proteção dos 
menores, à independência das instâncias 
nacionais de regulamentação dos meios 
de comunicação social, à transparência e 
às obrigações em matéria de literacia 
mediática;

Or. en

Alteração 11
Diana Riba i Giner

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Congratula-se com o recente 
lançamento de um Observatório Europeu 
dos Meios de Comunicação Social, uma 
plataforma que visa interligar 
verificadores de factos e investigadores e 
disponibilizar informações a profissionais 
da comunicação social, professores e 
cidadãos, para estes poderem ter um 
melhor entendimento de notícias falsas; 
está convicto de que este novo 
instrumento contribuirá para reunir as 
melhores práticas e adaptar os programas 
de literacia em meios de comunicação de 
acordo com as mais recentes conclusões; 
solicita que as informações relativas à 
segurança pública sejam apresentadas de 
forma clara e simples, nomeadamente em 
formatos acessíveis e utilizáveis para 
pessoas com deficiência;

Or. en
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Alteração 12
Irena Joveva, Bernard Guetta, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, 
Morten Løkkegaard

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Insta a Comissão e os 
Estados-Membros a desenvolverem uma 
estratégia para melhorar, aplicar e 
acompanhar a legislação relativa aos 
meios de comunicação social para 
combater eficazmente a propagação de 
desinformação e de notícias falsas, 
apoiando simultaneamente a radiodifusão 
independente, promovendo a 
transparência, a credibilidade e a 
independência dos meios de comunicação 
social e a sua liberdade;

Or. en

Alteração 13
Catherine Griset

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a trabalhar em 
estreita cooperação com os 
Estados-Membros e as organizações da 
sociedade civil para desenvolver 
currículos comuns em matéria de literacia 
mediática e chegar a todos os cidadãos 
através da educação formal, não formal e 
informal e da aprendizagem ao longo da 
vida;

2. Insta a Comissão a trabalhar em 
estreita cooperação com os 
Estados-Membros e as organizações da 
sociedade civil para sensibilizar todos os 
intervenientes na vida democrática para a 
necessidade de respeitar o pluralismo e a 
liberdade de expressão nos meios de 
comunicação social;

Or. fr

Alteração 14
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Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a trabalhar em 
estreita cooperação com os 
Estados-Membros e as organizações da 
sociedade civil para desenvolver 
currículos comuns em matéria de literacia 
mediática e chegar a todos os cidadãos 
através da educação formal, não formal e 
informal e da aprendizagem ao longo da 
vida;

2. Insta a Comissão a trabalhar em 
estreita cooperação com os 
Estados-Membros e as organizações da 
sociedade civil para desenvolver 
programas educativos em matéria de 
literacia mediática e digital e chegar a 
todos os cidadãos através da educação 
formal, não formal e informal e da 
aprendizagem ao longo da vida, e para 
garantir a plena participação das 
organizações da sociedade civil nos 
conselhos consultivos de radiodifusão e 
audiências;

Or. de

Alteração 15
Dace Melbārde, Andrey Slabakov

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a trabalhar em 
estreita cooperação com os 
Estados-Membros e as organizações da 
sociedade civil para desenvolver currículos 
comuns em matéria de literacia mediática e 
chegar a todos os cidadãos através da 
educação formal, não formal e informal e 
da aprendizagem ao longo da vida;

2. Insta a Comissão a trabalhar em 
estreita cooperação com os 
Estados-Membros e as organizações da 
sociedade civil para ajudar a desenvolver 
currículos orientados em matéria de 
informação e literacia mediática, bem 
como literacia de dados, incluindo a 
sensibilização para os algoritmos, e 
chegar a todos os cidadãos através da 
educação formal, não formal e informal 
inclusivamente através da aprendizagem 
ao longo da vida; considera que o Plano 
de Ação para a Educação Digital 
atualizado pode contribuir para facilitar 
estas iniciativas;
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Or. en

Alteração 16
Irena Joveva, Bernard Guetta, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, 
Morten Løkkegaard

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a trabalhar em 
estreita cooperação com os 
Estados-Membros e as organizações da 
sociedade civil para desenvolver currículos 
comuns em matéria de literacia mediática e 
chegar a todos os cidadãos através da 
educação formal, não formal e informal e 
da aprendizagem ao longo da vida;

2. Insta a Comissão a trabalhar em 
estreita cooperação com os 
Estados-Membros, os países candidatos e 
as organizações da sociedade civil para 
desenvolver currículos comummente 
compreendidos em matéria de literacia 
mediática e chegar a todos os cidadãos 
através da educação formal, não formal e 
informal e da aprendizagem ao longo da 
vida; tal deverá permitir aos cidadãos 
compreenderem plenamente os efeitos da 
desinformação e identificarem e 
distinguirem entre provas e opiniões, 
dando-lhes, ao mesmo tempo, a 
capacidade de aceder e de avaliar as 
informações;

Or. en

Alteração 17
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a trabalhar em 
estreita cooperação com os 
Estados-Membros e as organizações da 
sociedade civil para desenvolver currículos 
comuns em matéria de literacia mediática e 

2. Insta a Comissão a trabalhar em 
estreita cooperação com os 
Estados-Membros e organizações 
independentes e da sociedade civil para 
desenvolver currículos comuns em matéria 
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chegar a todos os cidadãos através da 
educação formal, não formal e informal e 
da aprendizagem ao longo da vida;

de literacia mediática e chegar a todos os 
cidadãos e jornalistas através da educação 
formal, não formal e informal e da 
aprendizagem ao longo da vida; insta a 
que as autoridades independentes sejam 
salvaguardas e a que se garanta uma forte 
supervisão independente dos meios de 
comunicação social contra ingerências 
estatais e comerciais indevidas, e insta os 
Estados-Membros a garantirem a 
imparcialidade;

Or. en

Alteração 18
Diana Riba i Giner

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Considera que as organizações da 
sociedade civil são fundamentais para 
promover a literacia mediática e ajudar a 
prevenir a propagação de discursos de 
ódio e de desinformação; salienta que as 
organizações da sociedade civil 
necessitam urgentemente de apoio 
estrutural; considera que as organizações 
comunitárias de comunicação social 
devem ser integradas como partes 
interessadas nos programas dedicados à 
promoção do jornalismo e da literacia 
mediática na Europa, nomeadamente no 
âmbito do programa Europa Criativa 
(vertente intersetorial);

Or. en

Alteração 19
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos
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Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Destaca a importância das 
estruturas locais de comunicação social 
para a promoção, produção e divulgação 
de informações e factos relacionados com 
eventos artísticos e culturais locais e 
minoritários, na medida em que 
constituem um instrumento importante 
para manter o pluralismo dos meios de 
comunicação social e um ambiente 
multicultural na Europa;

Or. en

Alteração 20
Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Ibán García 
Del Blanco

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Sublinha a importância crucial do 
jornalismo independente no apoio ao 
pluralismo dos meios de comunicação 
social e à transparência do processo 
democrático; insta a Comissão a incluir 
estudos e cursos sobre jornalismo 
independente em projetos e programas 
financiados pela UE;

Or. en

Alteração 21
Dace Melbārde, Elżbieta Kruk

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

2-A. Considera que os meios de 
comunicação social podem e devem 
desempenhar um papel importante na 
promoção da literacia mediática;

Or. en

Alteração 22
Diana Riba i Giner, Dace Melbārde

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Apela à racionalização e à 
integração da literacia mediática noutros 
programas da UE que apoiem a educação 
e os meios de comunicação social 
enquanto instrumento de inclusão e para 
desenvolver o pensamento crítico entre os 
cidadãos;

Or. en

Alteração 23
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Domènec Ruiz Devesa

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que o pluralismo dos 
meios de comunicação social está 
gravemente ameaçado, tanto em linha 
como fora de linha, devido à concentração 
excessiva da propriedade dos meios de 
comunicação social, tendo daqui resultado 
que certos atores predominantes no setor 
da comunicação social utilizaram a 
informação para prosseguir objetivos 
políticos e sociais, bem como a redução da 

3. Salienta a importância de 
assegurar o pluralismo dos meios de 
comunicação social, tanto em linha como 
fora de linha, para garantir a qualidade, a 
diversidade e a fiabilidade das 
informações disponíveis; adverte contra 
uma concentração excessiva da 
propriedade dos meios de comunicação 
social, tendo daqui resultado que certos 
atores predominantes no setor da 
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qualidade, diversidade e fiabilidade das 
informações disponíveis;

comunicação social utilizaram a 
informação para prosseguir objetivos 
políticos e sociais;

Or. en

Alteração 24
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios Kympouropoulos

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que o pluralismo dos meios 
de comunicação social está gravemente 
ameaçado, tanto em linha como fora de 
linha, devido à concentração excessiva da 
propriedade dos meios de comunicação 
social, tendo daqui resultado que certos 
atores predominantes no setor da 
comunicação social utilizaram a 
informação para prosseguir objetivos 
políticos e sociais, bem como a redução da 
qualidade, diversidade e fiabilidade das 
informações disponíveis;

3. Salienta que o pluralismo dos meios 
de comunicação social está gravemente 
ameaçado, tanto em linha como fora de 
linha, sendo que daqui poderá resultar 
que atores predominantes no setor da 
comunicação social utilizem a informação 
para prosseguir objetivos políticos, sociais 
e financeiros, bem como uma redução da 
qualidade, da diversidade e da fiabilidade 
das informações disponíveis; insta os 
Estados-Membros a criarem os quadros 
regulamentares necessários para 
monitorizar a propriedade dos meios de 
comunicação social, evitar monopólios, 
assegurar a liberdade de expressão e 
combater o discurso de ódio; recomenda 
um reforço da legislação para impedir a 
monopolização e a aquisição de meios de 
comunicação social por indivíduos ou 
grandes empresas, bem como para 
reforçar os procedimentos que asseguram 
a transparência no que diz respeito ao 
financiamento das estruturas dos meios 
de comunicação social acima referidos 
como forma de permitir a existência de 
meios de comunicação social privados e 
livres, independentemente do poder 
político;

Or. en
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Alteração 25
Dace Melbārde, Andrey Slabakov

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que o pluralismo dos meios 
de comunicação social está gravemente 
ameaçado, tanto em linha como fora de 
linha, devido à concentração excessiva da 
propriedade dos meios de comunicação 
social, tendo daqui resultado que certos 
atores predominantes no setor da 
comunicação social utilizaram a 
informação para prosseguir objetivos 
políticos e sociais, bem como a redução da 
qualidade, diversidade e fiabilidade das 
informações disponíveis;

3. Salienta que o pluralismo dos meios 
de comunicação social está gravemente 
ameaçado, tanto em linha como fora de 
linha, sendo que daqui resultou 
frequentemente que atores predominantes 
no setor da comunicação social tivessem 
utilizado a informação para prosseguir 
objetivos políticos, sociais ou comerciais, 
bem como uma redução da qualidade, da 
diversidade e da fiabilidade das 
informações disponíveis; salienta que os 
meios de comunicação social enfrentam 
uma falha sistémica do mercado que 
dificulta a sustentabilidade do jornalismo 
de qualidade, nomeadamente nos 
mercados mais pequenos, incluindo os 
mercados locais e regionais dos meios de 
comunicação, em particular tendo em 
conta os efeitos perturbadores das 
plataformas em linha que contribuíram 
para uma deslocação em linha das 
audiências e da publicidade; reconhece 
que as autoridades públicas têm uma 
obrigação positiva de promover o 
pluralismo dos meios de comunicação 
social;

Or. en

Alteração 26
Andrea Bocskor

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que o pluralismo dos meios 
de comunicação social está gravemente 

3. Salienta que o pluralismo dos meios 
de comunicação social está gravemente 
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ameaçado, tanto em linha como fora de 
linha, devido à concentração excessiva da 
propriedade dos meios de comunicação 
social, tendo daqui resultado que certos 
atores predominantes no setor da 
comunicação social utilizaram a 
informação para prosseguir objetivos 
políticos e sociais, bem como a redução da 
qualidade, diversidade e fiabilidade das 
informações disponíveis;

ameaçado, tanto em linha como fora de 
linha, por um lado, devido à concentração 
excessiva da propriedade dos meios de 
comunicação social, tendo daqui resultado 
que certos atores predominantes no setor 
da comunicação social utilizaram a 
informação para prosseguir objetivos 
políticos e sociais, bem como a redução da 
qualidade, diversidade e fiabilidade das 
informações disponíveis, e, por outro lado, 
devido à transmissão acrítica de falsas 
alegações e opiniões políticas 
apresentadas como factos entre meios de 
comunicação social que, em termos de 
propriedade, não estão interligados;

Or. hu

Alteração 27
Irena Joveva, Bernard Guetta, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, 
Morten Løkkegaard

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta a importância de garantir 
a manutenção da liberdade e do 
pluralismo da comunicação social para a 
democracia e de reforçar o crescimento 
económico e a sua sustentabilidade; 
incentiva, por conseguinte, a Comissão a 
proporcionar um mecanismo comum de 
transparência da propriedade e das fontes 
de financiamento dos meios de 
comunicação social, permitindo assim aos 
cidadãos poderem tomar decisões 
informadas sobre a fonte das informações 
recebidas; reitera a importância de 
assegurar a proteção dos jornalistas e 
uma proteção adequada das fontes 
jornalísticas, especialmente durante a 
crise social e a transformação do setor da 
comunicação social;

Or. en
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Alteração 28
Diana Riba i Giner

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Sublinha que os profissionais dos 
meios de comunicação e os artistas 
trabalham frequentemente em condições 
precárias no que se refere aos seus 
contratos, remuneração e garantias 
sociais, o que compromete a sua 
capacidade de trabalhar de forma 
adequada e, por conseguinte, prejudica o 
pluralismo e a liberdade dos meios de 
comunicação; insta a Comissão a 
trabalhar em estreita colaboração com os 
Estados-Membros, a fim de melhorar o 
estatuto e as condições de trabalho dos 
artistas;

Or. en

Alteração 29
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Considera que a acumulação de 
poder político, económico e dos meios de 
comunicação nas mãos dos mesmos 
intervenientes para manter o poder 
político constitui uma ameaça à expressão 
de opinião, sendo que, como 
consequência, está a comprometer a 
concorrência democrática em alguns 
Estados-Membros;
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Or. en

Alteração 30
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, 
Domènec Ruiz Devesa

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Recorda que é necessário que a 
transparência da propriedade dos meios 
de comunicação social e das suas fontes 
de financiamento sejam facilmente 
acessíveis aos cidadãos, por forma a estes 
poderem tomar uma decisão informada 
sobre as informação prestada, bem como 
para restabelecer um clima de confiança 
nos meios de comunicação social; neste 
contexto, a literacia mediática 
desempenha um papel de relevo;

Or. en

Alteração 31
Dace Melbārde

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Insta os Estados-Membros e a 
Comissão a reforçarem o apoio direto e 
indireto aos meios de comunicação social 
independentes e ao jornalismo de 
qualidade; exorta a Comissão a lançar 
um fundo específico que garanta um 
princípio de plena concorrência para 
estas atividades;

Or. en
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Alteração 32
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Salienta que a publicidade na 
Internet é cada vez mais direcionada e 
que as suas receitas são cada vez mais 
normalizadas, sobretudo em benefício dos 
intermediários digitais, o que significa 
que os serviços de comunicação social 
têm de proporcionar ofertas novas e 
inovadoras; manifesta a sua profunda 
preocupação pelo facto de o 
desenvolvimento dos meios de 
comunicação social tradicionais no 
mercado digital estar a ser posto em causa 
por alguns agregadores e motores de 
pesquisa novos que desenvolvem as suas 
atividades utilizando os conteúdos de 
titulares de direitos sem contribuírem 
para o seu desenvolvimento e sem 
garantirem uma remuneração justa dos 
criadores; manifesta-se favorável à 
clarificação do estatuto jurídico, do papel 
e da responsabilidade destas plataformas 
e fornecedores de conteúdos;

Or. en

Alteração 33
Diana Riba i Giner, Dace Melbārde

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Recorda que os meios de 
comunicação social desempenham um 
papel fundamental na preservação da 
democracia e que o acesso à informação 
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constitui um elemento central do combate 
à COVID-19; insta à criação de um fundo 
de emergência para apoiar os meios de 
comunicação social e a imprensa, 
recorrendo eventualmente a fundos que 
não possam ser despendidos no âmbito de 
outros programas devido à pandemia de 
Covid-19;

Or. en

Alteração 34
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Stelios Kympouropoulos

Projeto de parecer
N.º 3-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-C. Adverte contra o excesso de 
regulamentação dos meios de 
comunicação social, uma vez que tal se 
revelou contraproducente, para além de 
poder pôr em causa o pluralismo dos 
meios de comunicação social; salienta, no 
entanto, que a propriedade dos meios de 
comunicação social deve ser transparente 
e que os reguladores nacionais devem 
monitorizar este aspeto, em especial, dado 
o seu papel na garantia do pluralismo dos 
meios de comunicação; sublinha que deve 
ser dada especial atenção à transparência 
e à posição dominante no mercado das 
plataformas tecnológicas que controlam o 
acesso dos utilizadores a conteúdos 
digitais; destaca a importância do direito 
da concorrência da UE e salienta a 
importância de assegurar condições de 
concorrência equitativas para as 
empresas eliminando possíveis 
estrangulamentos;

Or. en
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Alteração 35
Catherine Griset

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha a sua opinião de que uma 
cobertura pelos meios de comunicação não 
discriminatória, abrangente e equilibrada é 
essencial para uma sociedade europeia 
livre e bem informada; insta a Comissão e 
os Estados-Membros a promoverem uma 
esfera de comunicação social inclusiva, 
na qual mais mulheres, migrantes e 
refugiados, membros das comunidades 
LGBTI+ e pessoas com deficiência 
ocupem posições criativas e de tomada de 
decisão – o que, por sua vez, contribuirá 
para a redução dos estereótipos nos meios 
de comunicação social;

4. Sublinha a sua opinião de que uma 
cobertura pelos meios de comunicação não 
discriminatória, abrangente e equilibrada é 
essencial para uma sociedade europeia 
livre e bem informada;

Or. fr

Alteração 36
Elżbieta Kruk

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha a sua opinião de que uma 
cobertura pelos meios de comunicação não 
discriminatória, abrangente e equilibrada é 
essencial para uma sociedade europeia 
livre e bem informada; insta a Comissão e 
os Estados-Membros a promoverem uma 
esfera de comunicação social inclusiva, 
na qual mais mulheres, migrantes e 
refugiados, membros das comunidades 
LGBTI+ e pessoas com deficiência 
ocupem posições criativas e de tomada de 
decisão – o que, por sua vez, contribuirá 
para a redução dos estereótipos nos meios 
de comunicação social;

4. Sublinha a sua opinião de que uma 
cobertura pelos meios de comunicação não 
discriminatória, abrangente e equilibrada é 
essencial para uma sociedade europeia 
livre e bem informada;
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Or. en

Alteração 37
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha a sua opinião de que uma 
cobertura pelos meios de comunicação não 
discriminatória, abrangente e equilibrada é 
essencial para uma sociedade europeia 
livre e bem informada; insta a Comissão e 
os Estados-Membros a promoverem uma 
esfera de comunicação social inclusiva, na 
qual mais mulheres, migrantes e 
refugiados, membros das comunidades 
LGBTI+ e pessoas com deficiência 
ocupem posições criativas e de tomada de 
decisão – o que, por sua vez, contribuirá 
para a redução dos estereótipos nos meios 
de comunicação social;

4. Sublinha a sua opinião de que uma 
cobertura pelos meios de comunicação não 
discriminatória, abrangente e equilibrada é 
essencial para uma sociedade europeia 
livre e bem informada; recorda o princípio 
da independência dos meios de 
comunicação social, que se reveste de 
importância fundamental para uma 
sociedade democrática;

Or. en

Alteração 38
Andrea Bocskor

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha a sua opinião de que uma 
cobertura pelos meios de comunicação não 
discriminatória, abrangente e equilibrada é 
essencial para uma sociedade europeia 
livre e bem informada; insta a Comissão e 
os Estados-Membros a promoverem uma 
esfera de comunicação social inclusiva, na 
qual mais mulheres, migrantes e 

4. Sublinha a sua opinião de que uma 
cobertura pelos meios de comunicação não 
discriminatória, abrangente e equilibrada é 
essencial para uma sociedade europeia 
livre e bem informada; insta a Comissão e 
os Estados-Membros a promoverem uma 
esfera de comunicação social inclusiva em 
que todos os tipos de minorias e grupos 
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refugiados, membros das comunidades 
LGBTI+ e pessoas com deficiência 
ocupem posições criativas e de tomada de 
decisão – o que, por sua vez, contribuirá 
para a redução dos estereótipos nos meios 
de comunicação social;

desfavorecidos ocupem posições criativas 
e de tomada de decisão – o que, por sua 
vez, contribuirá para a redução dos 
estereótipos nos meios de comunicação 
social;

Or. en

Alteração 39
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, 
Domènec Ruiz Devesa

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha a sua opinião de que uma 
cobertura pelos meios de comunicação não 
discriminatória, abrangente e equilibrada é 
essencial para uma sociedade europeia 
livre e bem informada; insta a Comissão e 
os Estados-Membros a promoverem uma 
esfera de comunicação social inclusiva, na 
qual mais mulheres, migrantes e 
refugiados, membros das comunidades 
LGBTI+ e pessoas com deficiência 
ocupem posições criativas e de tomada de 
decisão – o que, por sua vez, contribuirá 
para a redução dos estereótipos nos meios 
de comunicação social;

4. Sublinha a sua opinião de que uma 
cobertura pelos meios de comunicação não 
discriminatória, abrangente e equilibrada é 
essencial para uma sociedade europeia 
livre e bem informada; insta a Comissão e 
os Estados-Membros a promoverem uma 
esfera de comunicação social inclusiva, na 
qual mais mulheres, minorias, migrantes e 
refugiados, membros das comunidades 
LGBTI+ e pessoas com deficiência 
ocupem posições criativas e de tomada de 
decisão – o que, por sua vez, contribuirá 
para a redução dos estereótipos nos meios 
de comunicação social;

Or. en

Alteração 40
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha a sua opinião de que uma 
cobertura pelos meios de comunicação não 

4. Sublinha a sua opinião de que uma 
cobertura pelos meios de comunicação não 
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discriminatória, abrangente e equilibrada é 
essencial para uma sociedade europeia 
livre e bem informada; insta a Comissão e 
os Estados-Membros a promoverem uma 
esfera de comunicação social inclusiva, na 
qual mais mulheres, migrantes e 
refugiados, membros das comunidades 
LGBTI+ e pessoas com deficiência 
ocupem posições criativas e de tomada de 
decisão – o que, por sua vez, contribuirá 
para a redução dos estereótipos nos meios 
de comunicação social;

discriminatória, abrangente e equilibrada é 
essencial para uma sociedade europeia 
livre e bem informada; insta a Comissão e 
os Estados-Membros a promoverem uma 
esfera de comunicação social inclusiva, na 
qual mais mulheres, migrantes e 
refugiados, membros das comunidades 
LGBTI+ e pessoas com deficiência 
ocupem posições criativas e de tomada de 
decisão – o que, por sua vez, contribuirá 
para a redução dos estereótipos nos meios 
de comunicação social; insta a Comissão e 
os Estados-Membros a promoverem 
projetos de comunicação social 
multilingues e acessíveis;

Or. de

Alteração 41
Irena Joveva, Bernard Guetta, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Reconhece a Internet como a nova 
fonte de informação digital comum na 
medida em que proporciona aos cidadãos 
novas oportunidades de participação e de 
debate, assim como de formação de 
pareceres e de partilha de informações; 
insta a Comissão a apresentar um 
caminho legislativo claro que inclua as 
medidas regulamentares e de 
autorregulação necessárias para proteger 
os cidadãos contra conteúdos e 
mercadorias ilegais; salienta que é 
necessário prestar especial atenção às 
medidas destinadas a prevenir a repetição 
de infrações;

Or. en

Alteração 42
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Dace Melbārde

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Considera que, em relação a 
plataformas que atuem como guardiãs, 
importa ponderar requisitos de 
proeminência de conteúdos mediáticos 
fiáveis e de qualidade, adaptados aos 
mercados relevantes e que respeitem as 
legislações nacionais em matéria de 
língua;

Or. en

Alteração 43
Dace Melbārde, Andrey Slabakov

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Considera que a criação de um 
ambiente adequado e de condições 
equitativas é fundamental para atenuar os 
efeitos perturbadores das plataformas em 
linha; salienta que o quadro adequado 
implicaria, nomeadamente, que tanto um 
ambiente em linha como um ambiente 
fora de linha tenham o mesmo 
tratamento, incluindo a publicidade e a 
fiscalidade, assim como a atualização das 
regras de concorrência por forma a 
adequá-las à era digital;

Or. en

Alteração 44
Dace Melbārde, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Projeto de parecer
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N.º 4-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-C. Sublinha a necessidade de 
aumentar as responsabilidades e de 
atualizar o quadro relativo à 
responsabilidade para as plataformas em 
linha; salienta que permitir o acesso por 
parte das empresas de comunicação social 
a dados pertinentes (ou seja, dados 
relativos a audiências e publicidade) de 
plataformas com uma posição de mercado 
dominante é fundamental para ajudar a 
prevenir a concorrência desleal; destaca, 
contudo, que quaisquer novas obrigações 
relativas às plataformas devem ser 
proporcionais à sua quota de mercado e 
capacidade financeira, de molde a ajudar 
a criar condições de concorrência 
equitativas e promover a concorrência, 
em vez de as prejudicar;

Or. en

Alteração 45
Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que, na luta contra a 
desinformação, devem prevalecer sempre 
os princípios fundamentais do acesso à 
informação e, acima de tudo, da liberdade 
de expressão, incluindo a liberdade 
artística;

5. Considera que a liberdade de 
expressão, incluindo a liberdade artística, 
não deve ser utilizada abusivamente para 
difundir desinformações e discursos do 
ódio;

Or. en

Alteração 46
Andrea Bocskor
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Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que, na luta contra a 
desinformação, devem prevalecer sempre 
os princípios fundamentais do acesso à 
informação e, acima de tudo, da liberdade 
de expressão, incluindo a liberdade 
artística;

5. Considera que, na luta contra a 
desinformação, devem prevalecer sempre 
os princípios fundamentais do acesso à 
informação e, acima de tudo, da liberdade 
de expressão, incluindo a liberdade 
artística, assegurando, ao mesmo tempo, 
que esses princípios não possam ser 
utilizados como pretexto para justificar ou 
legitimar a divulgação maliciosa de 
notícias falsas ou a evasão às regras ou 
restrições que constituem medidas 
necessárias, adequadas e proporcionadas 
numa sociedade democrática para 
salvaguardar a segurança nacional, a 
defesa, a segurança pública e a saúde 
pública;

Or. en

Alteração 47
Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que, na luta contra a 
desinformação, devem prevalecer sempre 
os princípios fundamentais do acesso à 
informação e, acima de tudo, da liberdade 
de expressão, incluindo a liberdade 
artística;

5. Considera que, na luta contra a 
desinformação, devem prevalecer sempre 
os princípios fundamentais do acesso à 
informação e, acima de tudo, da liberdade 
de expressão, incluindo a liberdade 
artística; salienta que as decisões tomadas 
por plataformas de comunicação social - 
por exemplo, no que respeita às suas 
normas comunitárias ou aos seus 
algoritmos de recomendação - têm 
consequências consideráveis para o 
exercício da liberdade de expressão, o 
direito de receber informação imparcial, a 
liberdade dos meios de comunicação 
social, o pluralismo e a democracia;
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Or. en

Alteração 48
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que, na luta contra a 
desinformação, devem prevalecer sempre 
os princípios fundamentais do acesso à 
informação e, acima de tudo, da liberdade 
de expressão, incluindo a liberdade 
artística;

5. Considera que, na luta contra a 
desinformação, a informação enganadora 
e a má informação, os princípios 
fundamentais do acesso à informação e, 
acima de tudo, da liberdade de expressão, 
incluindo a liberdade artística, devem 
prevalecer sempre num quadro de 
precisão, independência, justiça, 
confidencialidade, humanidade, 
responsabilidade e transparência;

Or. en

Alteração 49
Victor Negrescu

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Considera que a desinformação 
em grande escala e notícias falsas 
representam um grande desafio para a 
Europa e os seus cidadãos; insta a 
Comissão a ponderar a criação de uma 
plataforma multilingue em linha onde 
possam ser relatadas, analisadas e 
esclarecidas desinformações e notícias 
falsas, que envolva todos os atores 
relevantes como, por exemplo, 
representantes dos meios de comunicação 
social, das instituições e das plataformas 
sociais, bem como os utilizadores finais;
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Or. en

Alteração 50
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Considera que a proteção das 
fontes, o pleno apoio editorial à 
investigação jornalística em termos de 
texto e imagem, a independência do 
trabalho editorial e contratos de trabalho 
favoráveis ou níveis correspondentes de 
honorários para os jornalistas são pré-
requisitos para uma informação 
equilibrada e baseada em factos;

Or. de

Alteração 51
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Sublinha que o aumento do 
discurso do ódio na Internet constitui 
uma ameaça maciça para o direito à 
liberdade de expressão; salienta a 
necessidade de uma melhor cooperação 
das autoridades com as plataformas em 
linha para combater o discurso de ódio, 
sem desestabilizar o direito fundamental 
da liberdade de expressão;

Or. en
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Alteração 52
Diana Riba i Giner, Łukasz Kohut

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Considera que qualquer futuro 
mecanismo da UE sobre democracia, 
Estado de direito e direitos fundamentais 
deve consagrar a liberdade dos meios de 
comunicação social, incluindo a liberdade 
artística, enquanto pilar fundamental de 
um sistema democrático;

Or. en

Alteração 53
Diana Riba i Giner, Łukasz Kohut

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Reconhece o direito à liberdade 
artística e a necessidade de o realçar no 
contexto do quadro mais vasto das 
liberdades fundamentais e da liberdade de 
expressão; insta a Comissão a incluir a 
liberdade de expressão artística nos 
objetivos específicos da Europa criativa 
2021-2027;

Or. en

Alteração 54
Victor Negrescu

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração
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5-B. Insta a Comissão Europeia a 
abordar, em conjunto com todas as partes 
interessadas, a questão do ciberassédio, a 
fim de permitir a liberdade de expressão e 
assegurar a proteção dos jornalistas 
contra ataques em linha;

Or. en

Alteração 55
Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Adverte que governos com 
tendências autoritárias estão a 
comprometer a liberdade de expressão, 
incluindo a liberdade artística, a pretexto 
de combater a desinformação;

Or. en

Alteração 56
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Considera que a Comissão e os 
Estados-Membros têm uma 
responsabilidade particular no que 
respeita aos projetos de comunicação 
social alternativos e aos meios de 
comunicação em exílio;

Or. de

Alteração 57
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Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Considera que a intervenção do 
Estado e a pressão comercial sobre as 
publicações prejudicam o jornalismo livre 
e o debate democrático; espera que a 
garantia da liberdade dos meios de 
comunicação social e a assunção da 
responsabilidade editorial sejam 
requisitos a respeitar também pelas 
plataformas de grande escala que 
publicam ou difundem notícias e 
programas diretamente ou através dos 
utilizadores; recorda que a Diretiva 
Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual estabeleceu orientações úteis 
que regem a eliminação de mensagens de 
ódio, a garantia da proteção dos menores 
e a colocação de anúncios publicitários; 
salienta que é necessário continuar a 
desenvolver a diretiva para garantir a 
liberdade dos meios de comunicação 
também a longo prazo e que a sua 
aplicação e o seu cumprimento devem ser 
transparentes e sujeitos a avaliação; 

Or. de

Alteração 58
Diana Riba i Giner

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Considera que as plataformas em 
linha fazem parte da esfera pública em 
linha, onde têm lugar a educação e o 
debate público; insta a UE a garantir 
salvaguardas para que as plataformas 
respeitem os direitos fundamentais e a 
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liberdade de expressão;

Or. en

Alteração 59
Victor Negrescu

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Reitera a importância da criação 
de uma comissão especial no Parlamento 
Europeu para combater a desinformação 
e as notícias falsas;

Or. en

Alteração 60
Victor Negrescu

Projeto de parecer
N.º 5-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-D. Sublinha a importância de os 
jornalistas independentes e os criadores 
de conteúdos para meios de comunicação 
social em linha receberem um rendimento 
equitativo e insta as plataformas digitais a 
envidarem mais esforços para apoiar o 
jornalismo;

Or. en

Alteração 61
Victor Negrescu

Projeto de parecer
N.º 5-E (novo)
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Projeto de parecer Alteração

5-E. Insta a Comissão Europeia a 
apoiar o jornalismo e a independência dos 
meios de comunicação social durante a 
crise de COVID-19;

Or. en

Alteração 62
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Petra Kammerevert

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Destaca que os meios de 
comunicação nacionais, particularmente os 
que têm uma missão de serviço público, 
têm a importante responsabilidade de 
refletir adequadamente a diversidade 
cultural, linguística, social e política, assim 
como de informar extensivamente os 
cidadãos sobre todos os assuntos que sejam 
pertinentes para a sua vida quotidiana, 
incluindo as notícias e políticas atinentes à 
UE.

6. Recorda que a espinha dorsal de 
qualquer democracia são meios de 
comunicação social independentes, 
profissionais e responsáveis, que têm por 
objetivo informar, criticar e estimular o 
debate, particularmente os que têm uma 
missão de serviço público, servir 
adequadamente o interesse público com 
um conteúdo verdadeiro, correto, objetivo, 
equilibrado e numa linguagem moderada, 
de molde a refletir a diversidade cultural, 
linguística, social e política das nossas 
sociedades, assim como de informar 
extensivamente os cidadãos sobre todos os 
assuntos que sejam pertinentes para a sua 
vida quotidiana, incluindo as notícias e 
políticas atinentes à UE. 

Or. en

Alteração 63
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Projeto de parecer
N.º 6
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Projeto de parecer Alteração

6. Destaca que os meios de 
comunicação nacionais, particularmente 
os que têm uma missão de serviço público, 
têm a importante responsabilidade de 
refletir adequadamente a diversidade 
cultural, linguística, social e política, assim 
como de informar extensivamente os 
cidadãos sobre todos os assuntos que sejam 
pertinentes para a sua vida quotidiana, 
incluindo as notícias e políticas atinentes à 
UE.

6. Salienta o papel insubstituível dos 
meios de comunicação de serviço público 
nacionais que, por não dependerem 
financeiramente de fontes privadas, 
podem prestar um serviço de informação 
de elevada qualidade e imparcial ao 
público em geral; sublinha a sua 
responsabilidade de refletir adequadamente 
a diversidade cultural, linguística, social e 
política, assim como de informar 
extensivamente os cidadãos sobre todos os 
assuntos que sejam pertinentes para a sua 
vida quotidiana, incluindo as notícias e 
políticas atinentes à UE; considera que é 
fundamental garantir e manter a sua 
independência relativamente a 
ingerências políticas, nomeadamente 
através da independência em relação ao 
orçamento de Estado, e recorda que 
compete às autoridades nacionais, para 
além de ser seu dever, assegurar o 
equilíbrio entre os meios de comunicação 
social públicos e privados, respeitar as 
condições que se aplicam a meios de 
comunicação social de qualidade e 
garantir a total independência dos 
jornalistas e a proteção das suas fontes.

Or. en

Alteração 64
Catherine Griset

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Destaca que os meios de 
comunicação nacionais, particularmente os 
que têm uma missão de serviço público, 
têm a importante responsabilidade de 
refletir adequadamente a diversidade 
cultural, linguística, social e política, 
assim como de informar extensivamente os 

6. Destaca que os meios de 
comunicação nacionais, particularmente os 
que têm uma missão de serviço público, 
têm a importante responsabilidade de 
informar extensivamente os cidadãos sobre 
todos os assuntos que sejam pertinentes 
para a sua vida quotidiana; salienta que os 
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cidadãos sobre todos os assuntos que sejam 
pertinentes para a sua vida quotidiana, 
incluindo as notícias e políticas atinentes 
à UE.

meios de comunicação social europeus 
devem refletir adequadamente a 
diversidade cultural, linguística, social e 
política da Europa;

Or. fr

Alteração 65
Dace Melbārde, Elżbieta Kruk

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Destaca que os meios de 
comunicação nacionais, particularmente os 
que têm uma missão de serviço público, 
têm a importante responsabilidade de 
refletir adequadamente a diversidade 
cultural, linguística, social e política, assim 
como de informar extensivamente os 
cidadãos sobre todos os assuntos que sejam 
pertinentes para a sua vida quotidiana, 
incluindo as notícias e políticas atinentes à 
UE.

6. Destaca que os meios de 
comunicação nacionais, incluindo os 
regionais e locais e, particularmente os que 
têm uma missão de serviço público, têm a 
importante responsabilidade de refletir 
adequadamente a diversidade cultural, 
linguística, social e política, assim como de 
informar extensivamente os cidadãos sobre 
todos os assuntos que sejam pertinentes 
para a sua vida quotidiana, incluindo uma 
cobertura independente e crítica das 
políticas e assuntos atinentes à UE.

Or. en

Alteração 66
Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Destaca que os meios de 
comunicação nacionais, particularmente os 
que têm uma missão de serviço público, 
têm a importante responsabilidade de 
refletir adequadamente a diversidade 
cultural, linguística, social e política, assim 
como de informar extensivamente os 

6. Destaca que os meios de 
comunicação europeus, nacionais e 
subnacionais, particularmente os que têm 
uma missão de serviço público, têm a 
importante responsabilidade de refletir 
adequadamente a diversidade cultural, 
linguística, social e política, assim como de 
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cidadãos sobre todos os assuntos que sejam 
pertinentes para a sua vida quotidiana, 
incluindo as notícias e políticas atinentes à 
UE.

informar extensivamente os cidadãos sobre 
todos os assuntos que sejam pertinentes 
para a sua vida quotidiana, incluindo as 
notícias e políticas atinentes à UE.

Or. en

Alteração 67
Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Destaca que os meios de 
comunicação nacionais, particularmente os 
que têm uma missão de serviço público, 
têm a importante responsabilidade de 
refletir adequadamente a diversidade 
cultural, linguística, social e política, assim 
como de informar extensivamente os 
cidadãos sobre todos os assuntos que sejam 
pertinentes para a sua vida quotidiana, 
incluindo as notícias e políticas atinentes à 
UE.

6. Destaca que os meios de 
comunicação nacionais, particularmente os 
que têm uma missão de serviço público, 
têm a importante responsabilidade de 
refletir adequadamente a diversidade 
cultural, linguística, social e política, assim 
como de informar extensivamente os 
cidadãos sobre todos os assuntos que sejam 
pertinentes para a sua vida quotidiana, 
incluindo as notícias e políticas atinentes à 
UE. constata que, em alguns Estados-
Membros, esta diversidade não tem sido 
devidamente refletida e que os meios de 
comunicação social não têm fornecido 
informações adequadas e objetivas sobre 
as políticas da UE; insiste na necessidade 
de remediar esta situação;

Or. en

Alteração 68
Elżbieta Kruk

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Opõe-se a regulamentos que 
conferem poderes à censura e a leis que 
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permitem aos governos, às autoridades 
públicas e às plataformas de comunicação 
social decidir que informação é correta e 
qual é considerada notícia falsa; salienta 
que a literacia mediática é uma 
competência que confere poderes aos 
cidadãos, pelo que incentiva os 
Estados-Membros a reforçarem a literacia 
mediática e a promoverem iniciativas 
educativas, a fim de proporcionarem 
instrumentos adequados e promoverem a 
utilização do senso comum e do 
pensamento crítico na avaliação dos 
conteúdos mediáticos e no 
reconhecimento da diferença entre 
informação correta e notícia falsa;

Or. en

Alteração 69
Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Ibán García 
Del Blanco

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Manifesta-se seriamente 
preocupado com a situação em alguns 
Estados-Membros em que foram 
introduzidas leis relativas aos meios de 
comunicação social que permitem uma 
maior ingerência política, o que levou a 
que meios de comunicação social, 
públicos ou privados fossem obrigados a 
abandonar o princípio da imparcialidade, 
o que é corroborado, nomeadamente, 
pelos dados do Índice da Liberdade de 
Imprensa Mundial dos Repórteres Sem 
Fronteiras 2020; sublinha que o 
jornalismo livre e independente deve ser 
garantido e salvaguardado por quadros 
regulamentares adequados;

Or. en
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Alteração 70
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Insta os Estados-Membros a 
adotarem medidas eficazes que visem 
garantir uma melhor proteção da 
segurança pessoal dos jornalistas e, em 
particular, dos jornalistas de investigação; 
insta a Comissão e os Estados-Membros a 
apresentarem propostas legislativas ou 
não legislativas para proteger os recursos 
dos jornalistas, incluindo os autores de 
denúncias;

Or. en

Alteração 71
Diana Riba i Giner

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Recorda as conclusões do 
Conselho de 2018 sobre o reforço dos 
conteúdos europeus na economia digital, 
em que se reconhece a importância dos 
conteúdos criados por meios de 
comunicação social, "bem como por 
outros setores culturais e criativos", como 
sendo "pilares fundamentais do 
desenvolvimento social e económico da 
Europa";

Or. en
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Alteração 72
Elżbieta Kruk

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Salienta que os jornalistas e as 
organizações de comunicação social têm a 
responsabilidade de moldar a opinião e o 
discurso público, bem como de fornecer 
conteúdos independentes e equilibrados, e 
que devem empenhar-se na prossecução 
de um jornalismo baseado em provas; 
apela à independência e à transparência 
dos meios de comunicação social e insta 
os Estados-Membros a absterem-se de 
censurar e de se envolver em decisões 
editoriais;

Or. en

Alteração 73
Elżbieta Kruk

Projeto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-C. Salienta que os meios de 
comunicação social públicos têm o dever 
de proporcionar pluralismo e de informar 
o público, refletindo simultaneamente a 
diversidade cultural e política; salienta 
que os Estados-Membros devem zelar pela 
independência dos meios de comunicação 
social públicos da censura e da pressão 
política e impedir que sejam utilizados 
como instrumento de propaganda e de 
endoutrinamento;

Or. en



AM\1204023PT.docx 43/45 PE650.615v01-00

PT

Alteração 74
Elżbieta Kruk

Projeto de parecer
N.º 6-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-D. Salienta que os meios de 
comunicação tradicionais enfrentam 
desafios devido à digitalização num 
panorama mediático em evolução; exorta 
os Estados-Membros a prestarem apoio 
aos meios de comunicação tradicionais, 
assegurando que estes desempenhem as 
suas funções educativas e culturais;

Or. en

Alteração 75
Elżbieta Kruk

Projeto de parecer
N.º 6-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-E. Salienta que os meios de 
comunicação digitais e em linha criaram 
novas oportunidades para a liberdade e o 
pluralismo dos meios de comunicação, 
mas que estes podem estar ameaçadas 
pela concentração excessiva da 
propriedade dos meios de comunicação; 
salienta que as estruturas de propriedade 
dos meios de comunicação devem ser 
transparentes e controladas; apela à 
criação de condições equitativas e de 
clareza jurídica para garantir a 
diversidade e a acessibilidade dos 
conteúdos dos meios de comunicação, a 
fim de evitar a formação de posições 
dominantes por parte de gigantes da 
Internet;

Or. en
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Alteração 76
Elżbieta Kruk

Projeto de parecer
N.º 6-F (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-F. Salienta que a denúncia de 
irregularidades constitui uma parte 
fundamental do jornalismo de 
investigação; observa que os jornalistas, 
quando agem no interesse público, não 
devem ser sujeitos a processos judiciais, 
mas sim a proteção jurídica; sublinha que 
atos de agressão intimidativos contra 
jornalistas comprometem a liberdade de 
expressão; destaca a importância 
particular de proteger as fontes; insta os 
Estados-Membros a assegurarem que os 
seus quadros jurídicos e práticas de 
aplicação da lei proporcionem apoio, 
proteção e assistência aos jornalistas e 
aos profissionais da comunicação social;

Or. en

Alteração 77
Elżbieta Kruk

Projeto de parecer
N.º 6-G (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-G. Convida os Estados-Membros e os 
meios de comunicação social a 
garantirem que os jornalistas possam 
levar a cabo o seu trabalho em 
conformidade com os mais elevados 
padrões, assegurando remunerações 
justas e equitativas e boas condições de 
trabalho, assim como uma formação 
contínua e de qualidade para os 
profissionais dos meios de comunicação 
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social, tanto contratuais como 
independentes;

Or. en


