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SUGESTÕES

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

1. 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;

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;

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;

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;

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;

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.


