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Alteração  1 

Jean-Luc Schaffhauser 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0006/2017 

Jerzy Buzek 

Iniciativa Europeia para a computação em nuvem 

(2016/2145(INI)) 

Proposta de resolução alternativa (artigo 170.º, n.º 4, do Regimento) à proposta de 

resolução não legislativa A8-0006/2017 

Resolução do Parlamento Europeu sobre a Iniciativa Europeia para a computação em 

nuvem 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada «Iniciativa Europeia para a 

Nuvem – construir uma economia de dados e conhecimento competitiva na Europa» 

(COM(2016)0178) e o documento de trabalho dos serviços da Comissão que a 

acompanha (SWD(2016)0106), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada «Estratégia para o Mercado 

Único Digital na Europa» (COM(2015)0192) e o documento de trabalho dos serviços da 

Comissão que a acompanha (SWD(2015)100), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 2 de julho de 2014, intitulada «Para 

uma economia dos dados próspera» (COM(2014)0442), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 10 de outubro de 2012, intitulada 

«Reforçar a indústria europeia em prol do crescimento e da recuperação económica» 

(COM(2012)0582), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 27 de setembro de 2012, intitulada 

«Explorar plenamente o potencial da computação em nuvem na Europa» 

(COM(2012)0529), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Computação de alto 

desempenho: a posição da Europa na corrida mundial» (COM(2012)0045), 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 27 de maio de 2016, sobre a transição 

para um regime de ciência aberta, 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 29 de maio de 2015, sobre investigação 

aberta, com a utilização intensiva de dados e em rede como motor de inovação mais 

rápida e mais ampla, 
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– Tendo em conta as Conclusões da Presidência do Conselho Europeu, reunido em Lisboa 

em 23 e 24 de março de 2000, 

– Tendo em conta a Decisão (UE) 2015/2240 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

25 de novembro de 2015, que cria um programa sobre soluções de interoperabilidade e 

quadros comuns para as administrações públicas, as empresas e os cidadãos europeus 

(Programa ISA²), como um meio para modernizar o setor público1, 

– Tendo em conta a Diretiva 2013/37/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 

junho de 2013, que altera a Diretiva 2003/98/CE relativa à reutilização de informações 

do setor público2 (Diretiva ISP), 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 10 de março de 2016, intitulada «Para uma 

economia dos dados próspera»3, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 19 de janeiro de 2016, intitulada «Rumo ao ato 

para o mercado único digital»4, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 15 de janeiro de 2014, sobre a reindustrialização da 

Europa para promover a competitividade e a sustentabilidade5, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 10 de dezembro de 2013, sobre a exploração plena 

do potencial da computação em nuvem na Europa6, 

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu TEN/494, de 16 de 

janeiro de 2013, sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões intitulada 

«Explorar plenamente o potencial da computação em nuvem na Europa» 

(COM(2012)0529), 

– Tendo em conta os artigos 173.º, 179.º e 180.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia (TFUE), 

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, 

A. Considerando que os objetivos da Comissão estão subordinados aos dos serviços de 

informações dos Estados Unidos7, que advogam a abertura máxima dos dados 

científicos mundiais para conservar a sua posição de liderança; 

B. Considerando que o grosso dos trabalhos produzidos e publicados na Europa pelos 

cientistas excede a capacidade de validação pelos pares, o que impede, assim, a 

avaliação do seu caráter estratégico; 

                                                 
1 JO L 318 de 4.12.2015, p. 1. 
2 JO L 175 de 27.6.2013, p. 1. 
3 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0089. 
4 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0009. 
5 Textos Aprovados, P7_TA(2014)0032. 
6 Textos Aprovados, P7_TA(2013)0535. 
7 Relatório da Comissão Nacional de Avaliação dos Programas de Investigação e Desenvolvimento da 

Comunidade dos Serviços de Informações dos EUA – FAS 2013 – DO – FASIC2013. 
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C. Considerando que os sistemas de registo dos autores e das publicações científicas (os 

sistemas ORCID1 e DOI2) estão sob a jurisdição do estado do Delaware; 

D. Considerando que a rede GEANT já interliga as redes nacionais de investigação, 

embora em articulação com um serviço de computação em nuvem no qual participa o 

«Amazon Web Service»3; 

E. Considerando que as outras potências têm uma estratégia digital de acesso limitado aos 

seus dados; e que a China obriga todos os operadores de computação em nuvem a terem 

um mínimo de 50% de capitais chineses; 

F. Considerando que a computação de alto desempenho (HPC) é um nicho de mercado de 

cerca de 15 mil milhões de dólares por ano, em comparação com os 350 mil milhões do 

mercado de semicondutores e os mais de 400 mil milhões do mercado de programas 

informáticos; 

G. Considerando que nem o único produtor europeu de microprocessadores, que é o quinto 

a nível mundial, nem a maior empresa europeia de computação em nuvem foram 

consultados pela Comissão, ao contrário dos concorrentes não europeus; 

H. Considerando que o sistema operativo livre Linux permitiria, além de milhares de 

milhões de euros de poupanças, o controlo do setor digital europeu, o que, não obstante, 

não constitui uma prioridade para a Comissão; 

I. Considerando que a Comissão denomina «empresa europeia» qualquer empresa que 

tenha uma filial europeia; e que esta denominação errada a leva a apoiar empresas 

estrangeiras que fazem «lobbying» e a descurar as congéneres europeias; 

Generalidades 

1. Rejeita a Comunicação da Comissão intitulada «Iniciativa Europeia para a Nuvem – 

construir uma economia de dados e conhecimento competitiva na Europa»; 

2. Invalida e deseja rever as suas anteriores resoluções baseadas numa análise enviesada 

dos dados abertos e de grande volume, inspirada pelos interesses de potências não 

europeias; 

3. Considera que uma empresa digital só pode ser considerada europeia, se a sua sede 

social, os seus principais centros de decisão, os centros de I&D e os locais de fabrico se 

encontrarem instalados em território europeu e se a empresa for controlada por capitais 

europeus e apresentar uma matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as 

sociedades em território europeu; 

4. Solicita à Comissão e ao Conselho uma reorientação das políticas da União para 

concentrar o apoio às empresas digitais europeias de elevado valor acrescentado; 

                                                 
1 «Open Researcher and Contributor ID» 
2 «Digital Object Identifier» 
3 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geant-and-amazon-web-services-are-breaking-down-

barriers-cloud-services-adoption 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geant-and-amazon-web-services-are-breaking-down-barriers-cloud-services-adoption
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geant-and-amazon-web-services-are-breaking-down-barriers-cloud-services-adoption
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Ciência aberta 

5. Recorda que os dados são a matéria-prima da economia digital e que eles desempenham 

um papel fundamental na cadeia de valor acrescentado; salienta que armazená-los ou 

processá-los fora da Europa equivale a destruir a economia digital europeia; exige que o 

armazenamento, a exploração e a valorização dos dados sejam efetuados por empresas 

europeias no território da União; 

6. Propõe que a gestão da ORCID e da DOI fique sob jurisdição europeia no que se refere 

aos cientistas europeus e às suas produções; 

7. Adverte contra o risco de a investigação ser valorizada fora da União, se não existirem 

apoios à investigação aplicada e ao capital de risco; 

Interoperabilidade 

8. Salienta que a resiliência dos sistemas de informação depende da segurança dos 

sistemas nacionais e das interligações entre esses sistemas e que a fragmentação dos 

dados pode, pois, garantir a resiliência do digital; 

9. Solicita que as autoridades nacionais de segurança (ANSSI, BSI, etc.) sejam plenamente 

associadas à proteção da segurança das interligações; 

Contrato de parceria público-privada no domínio da computação de elevado desempenho  

10. Propõe que os montantes previstos para a plataforma ETP4HPC sejam reafetados ao 

desenvolvimento das empresas digitais de elevado valor acrescentado; 

11. Salienta o verdadeiro potencial que as tecnologias quânticas têm para os computadores 

e as chaves de código; 

Dominar e construir o setor do equipamento e dos programas informáticos 

12. Considera que a perda do domínio sobre o setor digital europeu acarreta um perigo para 

as liberdades públicas, o respeito pela vida privada e o emprego, no presente e no 

futuro; 

13. Solicita a realização de uma auditoria ao setor digital na Europa, aos investimentos 

necessários para fazer face à concorrência externa e à tomada de controlo de empresas 

europeias; 

14. Insta os Estados-Membros e a UE a incentivarem e financiarem a elaboração de 

programas informáticos abertos e seguros através do Linux, numa primeira fase nas 

administrações públicas e nas escolas e, posteriormente, nas empresas e para o grande 

público; 

15. Considera indispensável promover sinergias entre os fabricantes europeus de 

equipamentos, os criadores de programas informáticos e os fornecedores europeus de 

computação em nuvem; 
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16. Destaca a importância da segurança do aprovisionamento de matérias-primas críticas, 

como as terras raras, para manter a construção de componentes eletrónicos na Europa; 

17. Considera imprescindível investir de forma maciça no setor dos semicondutores; 

18. Propõe a criação de cadeias europeias de montagem de computadores, uma vez que a 

robotização contribui para a competitividade; 

19. Solicita que seja atribuída uma preferência europeia à reciprocidade dos intercâmbios; 

Para uma nova governação no domínio dos dados 

20. Solicita que a governação global da Internet dependa das Nações Unidas; 

21. Considera que a adoção de sofisticadas normas de cifragem é fundamental para a 

segurança das transferências de dados, através da aplicação do princípio do 

consentimento expresso; 

22. Solicita uma revolução coperniciana no modelo de economia digital: «os dados 

pertencem a quem os fornece» e a sua exploração obriga à remuneração de quem os 

presta, através da introdução de um sistema de recurso coletivo contra as empresas que 

utilizem os dados sem proceder a essa remuneração; 

23. Propõe que os Estados-Membros adotem sanções dissuasoras, equivalentes a quatro a 

dez vezes o volume de negócios das empresas que procedam a uma utilização ilegal de 

dados, e façam, assim, da Europa o porto seguro para o armazenamento de dados em 

todo o mundo; 

° 

° ° 

24. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 

Comissão. 

Or. fr 

 

 


