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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta que os meios de comunicação social, nas sociedades contemporâneas, devido ao 
excepcional desenvolvimento tecnológico que as transformou radicalmente, já estão em 
condições de condicionar, de uma forma relevante, as ideias e o comportamento dos 
cidadãos, estando, por isso, indissoluvelmente ligados à vida democrática de cada país;  

2. Salienta que o advento da sociedade da informação cria novas responsabilidades para 
quem trabalha no domínio da informação e da comunicação e novos direitos de cidadania, 
que devem ser garantidos a todos os membros da sociedade, para que possam beneficiar 
plenamente da difusão das novas tecnologias da informação e da comunicação;  

3. Afirma que, dado o excepcional valor social e democrático desta problemática, ela deve 
ser considerada uma questão essencialmente de intervenção pública, ou seja, susceptível 
de superar os limites estreitos de uma perspectiva de mercado;  

4. Recorda que um acesso equitativo às infra-estruturas e tecnologias de base constitui um 
direito essencial para se poder usufruir de uma cidadania activa na era da sociedade da 
informação, dado estar estreitamente ligado à possibilidade de aceder aos serviços 
públicos da forma mais eficaz, mais simples e mais transparente possível, assim como à 
possibilidade de participar nos processos de tomada de decisões a todos os níveis; 

5. Salienta a importância de garantir a todos o direito de acesso a uma educação adequada e 
a uma alfabetização relativamente aos meios de comunicação - sobretudo aos electrónicos
que envolvem imagens - e às novas tecnologias interactivas e digitais, a fim de evitar 
novas formas de exclusão social e cultural, e considera o acesso a conteúdos 
diversificados e de qualidade um direito fundamental para os cidadãos europeus; 

6. É de opinião que a educação no domínio dos meios de comunicação deve consistir em 
fornecer ao cidadão os meios para interpretar de uma forma crítica e utilizar em seu 
benefício o volume cada vez maior de informações e comunicações de que é alvo, tal 
como estabelecido na Recomendação 1466 (2000) do Conselho da Europa; salienta, além 
disso, que, através deste processo de aprendizagem, o cidadão estará em condições de 
elaborar mensagens e de seleccionar os meios de comunicação mais adequados para a sua 
comunicação, tornando-se, assim, capaz de exercer plenamente o seu direito à liberdade 
de informação e de expressão;

7. Solicita que a definição de um quadro normativo relativo aos serviços e aos conteúdos 
transmitidos pelos novos meios de comunicação na época da convergência, da mobilidade 
e da interactividade respeite plenamente a Convenção UNESCO relativa à protecção e 
promoção da diversidade dos conteúdos culturais e das expressões artísticas;   

8. Recorda o pedido já por si endereçado reiteradas vezes à Comissão no sentido de que esta 
elabore um Livro Verde sobre a concentração da propriedade dos meios de comunicação e 
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sobre o respeito dos princípios de liberdade da informação e o pluralismo, instrumento de 
debate fundamental numa altura de profundas transformações tecnológicas e do mercado; 
lamenta a ausência deste elemento no plano de trabalho i2010.     


