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13.1.2016 A8-0371/21 

Alteração  21 

Vicky Ford, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Daniel Dalton 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Rumo ao Ato para o Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 37 

 

Proposta de resolução Alteração 

37. Saúda a proposta da Comissão para 

incentivar a portabilidade e a 

interoperabilidade, a fim de estimular a 

livre circulação de conteúdos ou serviços 

adquiridos e disponibilizados legalmente, 

enquanto primeiro passo tendo em vista o 

termo do bloqueio geográfico injustificado, 

bem como a acessibilidade e a 

funcionalidade transfronteiras das 

assinaturas; salienta que não existe 

qualquer contradição entre o princípio da 

territorialidade e as medidas destinadas a 

remover as barreiras à portabilidade dos 

conteúdos;  

37. Saúda a proposta da Comissão relativa 

a um regulamento sobre a portabilidade 

transfronteiriça de serviços de conteúdos 

em linha com o objetivo de estimular a 

interoperabilidade e uma maior circulação 

de conteúdos ou serviços adquiridos e 

disponibilizados legalmente, enquanto 

primeiro passo tendo em vista o termo do 

bloqueio geográfico injustificado, bem 

como a acessibilidade e a funcionalidade 

transfronteiras das assinaturas; salienta que 

não existe qualquer contradição entre o 

princípio da territorialidade e as medidas 

destinadas a remover as barreiras à 

portabilidade dos conteúdos;  

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/22 

Alteração  22 

Vicky Ford, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Daniel Dalton 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Rumo ao Ato para o Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 38-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  38-A. Toma nota das propostas destinadas 

a melhorar a acessibilidade e a 

possibilidade de pesquisa de conteúdos 

que a Comissão equacionou no quadro da 

comunicação "Rumo a um quadro de 

direitos de autor moderno e mais 

europeu";  observa que é importante que 

os eventuais novos modelos sejam 

portadores de benefícios para os 

consumidores a fim de salvaguardar a 

diversidade linguística e cultural sem pôr 

em causa os incentivos para investir na 

produção de conteúdos; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/23 

Alteração  23 

Vicky Ford, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Daniel Dalton 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Rumo ao Ato para o Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 65 

 

Proposta de resolução Alteração 

65. Exorta a Comissão a ter em conta os 

novos padrões de visionamento e as novas 

formas de aceder aos conteúdos 

audiovisuais, alinhando os serviços lineares 

e não lineares e fixando requisitos 

mínimos a nível europeu para todos os 

serviços de comunicação social 

audiovisual, com vista a garantir a sua 

aplicação coerente, exceto se os conteúdos 

em causa forem um complemento 

indispensável de conteúdos e serviços que 

não sejam audiovisuais; exorta a 

Comissão e os Estados-Membros a 

continuarem a desenvolver o conceito de 

«serviços de comunicação social» definido 

no artigo 1.º da Diretiva SCSA, de forma 

que, mantendo os Estados-Membros um 

certo grau de flexibilidade, seja dada mais 

atenção aos potenciais efeitos dos serviços 

a nível sociopolítico e às especificidades 

desses efeitos, nomeadamente à sua 

importância para a formação da opinião e o 

pluralismo, bem como à questão da 

responsabilidade editorial; 

65. Exorta a Comissão a ter em conta os 

novos padrões de visionamento e as novas 

formas de aceder aos conteúdos 

audiovisuais, alinhando os serviços lineares 

e não lineares, assegurando que o 

alinhamento não acarrete uma diluição 

da proteção dos menores ou dos 

consumidores; exorta a Comissão e os 

Estados-Membros a continuarem a 

desenvolver o conceito de «serviços de 

comunicação social» definido no artigo 1.º 

da Diretiva SCSA, de forma que, mantendo 

os Estados-Membros um certo grau de 

flexibilidade, seja dada mais atenção aos 

potenciais efeitos dos serviços a nível 

sociopolítico e às especificidades desses 

efeitos, nomeadamente à sua importância 

para a formação da opinião e o pluralismo, 

bem como à questão da responsabilidade 

editorial; 

Or. en 

 

 


