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25.11.2014 B8-0286/7 

Alteração  7 

Vicky Ford 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Defesa dos direitos dos consumidores no mercado único digital 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Convida os Estados-Membros e a 

Comissão a porem termo a todos os 

obstáculos que dificultam o 

desenvolvimento do mercado único digital, 

envidando esforços sustentados para a 

aplicação da regulamentação em vigor e a 

execução da mesma no âmbito de uma 

estratégia global; considera que estes 

esforços devem estar no centro dos 

esforços realizados pela UE para criar 

crescimento económico e emprego e 

reforçar a sua competitividade e a sua 

resiliência na economia mundial; 

1. Convida os Estados-Membros e a 

Comissão a porem termo a todos os 

obstáculos que dificultam o 

desenvolvimento do mercado único digital, 

envidando esforços sustentados para a 

aplicação da regulamentação em vigor e a 

execução da mesma no âmbito de uma 

estratégia global e assegurando 

simultaneamente que as medidas são 

objeto de uma avaliação de impacto, "à 

prova do tempo" e compatíveis com a era 

digital; considera que estes esforços devem 

estar no centro dos esforços realizados pela 

UE para criar crescimento económico e 

emprego e reforçar a sua competitividade e 

a sua resiliência na economia mundial; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/8 

Alteração  8 

Vicky Ford 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Defesa dos direitos dos consumidores no mercado único digital 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-A. Salienta, em particular, o potencial 

do comércio eletrónico, o qual, segundo 

estimativas, poderia fazer poupar aos 

consumidores mais de 11,7 mil milhões de 

euros por ano se eles pudessem escolher 

entre toda a gama de bens e serviços da 

UE sempre que fazem compras em linha; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/9 

Alteração  9 

Vicky Ford 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Defesa dos direitos dos consumidores no mercado único digital 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Salienta a necessidade de combater o 

fosso digital, a fim de tirar pleno partido do 

potencial do mercado único digital e 

garantir a inclusão de todos os cidadãos na 

sociedade da era digital, 

independentemente dos seus rendimentos, 

condição social, localização geográfica, 

estado de saúde ou idade; 

3. Salienta a necessidade de combater o 

fosso digital, a fim de tirar pleno partido do 

potencial do mercado único digital e 

permitir a inclusão de todos os cidadãos na 

sociedade da era digital, 

independentemente dos seus rendimentos, 

condição social, localização geográfica, 

estado de saúde ou idade; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/10 

Alteração  10 

Vicky Ford 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Defesa dos direitos dos consumidores no mercado único digital 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-A. Constata, em particular, a 

necessidade de abordar os obstáculos para 

os consumidores e as empresas que 

subsistem no que diz respeito ao comércio 

eletrónico - incluindo os serviços em 

linha, o acesso aos conteúdos digitais, a 

prevenção da fraude, o registo dos sítio 

Web, as promoções de vendas e a 

rotulagem; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/11 

Alteração  11 

Vicky Ford 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Defesa dos direitos dos consumidores no mercado único digital 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Salienta que quaisquer propostas 

legislativas relativas ao mercado único 

digital devem respeitar a Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia, 

para que os direitos nela consagrados 

sejam plenamente protegidos no domínio 

digital; 

2. Exorta ao respeito dos direitos 

fundamentais no desenvolvimento do 

mercado único digital, a fim de assegurar 

a proteção total dos cidadãos europeus no 

mundo digital; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/12 

Alteração  12 

Vicky Ford 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Defesa dos direitos dos consumidores no mercado único digital 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Exorta a Comissão a assegurar a rápida 

realização do mercado único dos serviços e 

a assegurar a aplicação e o cumprimento da 

regulamentação, como a Diretiva relativa 

aos direitos dos consumidores, a resolução 

alternativa de litígios e a resolução de 

litígios em linha, assegurando ao mesmo 

tempo a redução de encargos 

administrativos; 

4. Exorta a Comissão a assegurar a rápida 

realização do mercado único dos serviços, 

encorajando uma abordagem setorial 

específica aos serviços para gerar 

crescimento nos setores com maior 

potencial económico - incluindo os 

serviços às empresas e os seguros - e a 

assegurar a aplicação e o cumprimento da 

regulamentação, como a Diretiva relativa 

aos direitos dos consumidores, a resolução 

alternativa de litígios e a resolução de 

litígios em linha, assegurando ao mesmo 

tempo a redução de encargos 

administrativos; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/13 

Alteração  13 

Vicky Ford 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Defesa dos direitos dos consumidores no mercado único digital 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Apela à rápida adoção do novo pacote 

atualizado sobre a proteção de dados, a fim 

de garantir um equilíbrio adequado entre, 

por um lado, um elevado nível de proteção 

dos dados pessoais, a segurança dos 

utilizadores e o controlo dos dados 

pessoais e, por outro, um quadro legislativo 

estável e previsível, no qual as empresas 

possam prosperar no âmbito de um 

mercado único reforçado em benefício dos 

utilizadores finais, condições equitativas de 

concorrência que promovam o 

investimento e um ambiente que contribua 

para a atratividade da UE enquanto destino 

para as empresas; insta a Comissão e os 

Estados-Membros a afetar os recursos 

necessários para combater a 

cibercriminalidade através de medidas 

legislativas e de cooperação policial, tanto 

a nível nacional e como a nível da UE; 

5. Apela à rápida adoção do novo 

regulamento atualizado sobre a proteção 

de dados, a fim de garantir um equilíbrio 

adequado entre, por um lado, um elevado 

nível de proteção dos dados pessoais, a 

segurança dos utilizadores e o controlo dos 

dados pessoais e, por outro, um quadro 

legislativo estável e previsível, no qual as 

empresas, a inovação e o crescimento 

económico possam prosperar no âmbito de 

um mercado único reforçado em benefício 

dos utilizadores finais, condições 

equitativas de concorrência que promovam 

o investimento e um ambiente que 

contribua para a atratividade da UE 

enquanto destino para as empresas; insta a 

Comissão e os Estados-Membros a 

afetarem os recursos necessários para 

combater a cibercriminalidade através de 

medidas legislativas e de cooperação 

policial, tanto a nível nacional como a 

nível da UE, em particular, fazendo uso 

do Centro Europeu da Cibercriminalidade 

(EC3) da Europol; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/14 

Alteração  14 

Vicky Ford 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Defesa dos direitos dos consumidores no mercado único digital 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Assinala que é necessário assegurar 

condições de concorrência equitativas para 

as empresas no mercado único digital, a 

fim de garantir uma economia digital 

dinâmica na UE; salienta que a plena 

aplicação das regras da concorrência da UE 

no mercado único digital será determinante 

para o crescimento do mercado, o acesso e 

as possibilidades de escolha dos 

consumidores e a competitividade a longo 

prazo; 

7. Assinala que é necessário assegurar 

condições de concorrência equitativas para 

as empresas no mercado único digital, a 

fim de garantir uma economia digital 

dinâmica na UE; salienta que a plena 

aplicação das regras da concorrência da UE 

no mercado único digital será determinante 

para o crescimento do mercado, o acesso e 

a escolha dos consumidores e a 

competitividade a longo prazo; salienta a 

importância de proporcionar aos 

consumidores no comércio eletrónico a 

mesma proteção de que gozam nos seus 

mercados tradicionais; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/15 

Alteração  15 

Vicky Ford 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Defesa dos direitos dos consumidores no mercado único digital 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Salienta o potencial da análise de 

grandes volumes de dados para a geração 

de crescimento e para facilitar a inovação, 

a investigação e o desenvolvimento em 

áreas como a saúde; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/16 

Alteração  16 

Vicky Ford 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Supporting consumer rights in the digital single market 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Salienta que, aquando da utilização de 

motores de pesquisa, o processo de 

pesquisa e os resultados obtidos devem ser 

imparciais para garantir que as pesquisas 

na Internet não sejam discriminatórios, 

assegurar uma maior concorrência e uma 

mais ampla escolha para os utilizadores e 

os consumidores e manter a diversidade 

das fontes de informação; assinala, por 

conseguinte, que a indexação, a avaliação, 

a apresentação e a classificação efetuadas 

pelos motores de pesquisa devem ser 

imparciais e transparentes e que, no que 

diz respeito aos serviços interligados, os 

motores de pesquisa devem garantir total 

transparência ao mostrar os resultados da 

pesquisa; exorta a Comissão a impedir 

qualquer abuso na comercialização de 

serviços interligados por parte de 

operadores de motores de pesquisa; 

11. Salienta que, aquando da operação de 

motores de pesquisa para os utilizadores, o 

processo de pesquisa e os resultados 

obtidos devem ser imparciais para garantir 

que as pesquisas na Internet não sejam 

discriminatórias, assegurar uma maior 

concorrência e uma mais ampla escolha 

para os utilizadores e os consumidores e 

manter a diversidade das fontes de 

informação; assinala, por conseguinte, que 

a indexação, a avaliação, a apresentação e a 

classificação efetuadas pelos motores de 

pesquisa devem ser imparciais e 

transparentes; exorta a Comissão a impedir 

qualquer abuso na comercialização de 

serviços interligados por parte de 

operadores de motores de pesquisa; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/17 

Alteração  17 

Vicky Ford 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Supporting consumer rights in the digital single market 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Salienta que todo o tráfego na Internet 

deve beneficiar de igualdade de 

tratamento, sem discriminação, restrições 

ou interferências, independentemente do 

emissor, recetor, tipo, conteúdo, 

dispositivo, serviço ou aplicação; 

9. Acredita firmemente no princípio da 

«neutralidade da Internet», na qual o 

tráfego deve ser tratado equitativamente e 

de forma não discriminatória; no entanto, 

reconhece que o aumento da utilização da 

Internet - em especial, a TV via Protocolo 

Internet - fez aumentar a pressão sobre os 

prestadores de serviços para gerirem 

eficazmente a capacidade das respetivas 

redes utilizando instrumentos de gestão do 

tráfego; entende que qualquer nova 

legislação neste domínio deverá ter como 

elemento fulcral a proteção dos 

consumidores, permitindo 

simultaneamente a necessária gestão do 

tráfego e serviços especializados, quando 

não forem materialmente prejudiciais 

para outros utilizadores e, ao mesmo 

tempo, dotar as autoridades de poderes 

para tomarem medidas contra a 

criminalidade; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/18 

Alteração  18 

Vicky Ford 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Defesa dos direitos dos consumidores no mercado único digital 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Congratula-se com o anúncio de outras 

investigações da Comissão sobre as 

práticas seguidas pelos motores de 

pesquisa e o mercado digital em geral; 

12. Congratula-se com o anúncio de outras 

investigações da Comissão sobre as 

práticas seguidas pelos motores de 

pesquisa e o mercado digital em geral; 

assinala a possibilidade de a Comissão 

aplicar soluções para resolver eventuais 

problemas de concorrência; considera que 

as medidas de concorrência específicas e 

as iniciativas gerais destinadas a melhorar 

o mercado único digital têm objetivos 

diferentes e devem ser consideradas como 

distintas, nomeadamente no que se refere 

às iniciativas políticas que devem respeitar 

os princípios sobre «legislar melhor»; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/19 

Alteração  19 

Vicky Ford 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Defesa dos direitos dos consumidores no mercado único digital 

Proposta de resolução 

N.º 15-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 15-A. Congratula-se com a conclusão do 

Tratado de Marraquexe, que visa facilitar 

o acesso das pessoas com deficiência 

visual aos livros, e incentiva todos os 

signatários a ratificarem o Tratado; 

considera que o Tratado de Marraquexe 

constitui um bom passo em frente mas 

que ainda resta muito a fazer para abrir o 

acesso aos conteúdos às pessoas com 

deficiência, para além das pessoas 

afetadas por deficiências visuais; salienta 

a importância de reforçar a acessibilidade 

em toda uma vasta gama de domínios, 

desde os direitos de autor e os motores de 

busca aos operadores de 

telecomunicações; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/20 

Alteração  20 

Vicky Ford 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Defesa dos direitos dos consumidores no mercado único digital 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Recorda que a computação em nuvem 

pode transformar-se num poderoso 

instrumento para o desenvolvimento do 

mercado único digital e pode proporcionar 

vantagens económicas, em particular para 

as PME, reduzindo os custos da 

infraestrutura informática e outros; 

sublinha, neste contexto, que, se os 

serviços em nuvem forem fornecidos 

apenas por um número limitado de grandes 

fornecedores, ficará concentrado nas suas 

mãos um volume cada vez mais importante 

de informações; recorda, além disso, que a 

computação em nuvem também comporta 

riscos para os utilizadores, nomeadamente 

no que diz respeito aos dados sensíveis; 

solicita a execução adequada da estratégia 

europeia, a fim de garantir que a 

computação em nuvem seja segura e 

competitiva; 

17. Recorda que, como salientou o 

relatório «O custo da não Europa», a 

computação em nuvem pode transformar-

se num poderoso instrumento para o 

desenvolvimento do mercado único digital 

e pode proporcionar vantagens 

económicas, em particular para as PME, 

reduzindo os custos da infraestrutura 

informática e outros; sublinha, neste 

contexto, que, se os serviços em nuvem 

forem fornecidos apenas por um número 

limitado de grandes fornecedores, ficará 

concentrado nas suas mãos um volume 

cada vez maior de informações; solicita a 

execução adequada da estratégia europeia, 

a fim de garantir que a computação em 

nuvem seja segura e competitiva; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/21 

Alteração  21 

Vicky Ford 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Defesa dos direitos dos consumidores no mercado único digital 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Insta a Comissão a assumir a liderança 

na promoção de normas e especificações 

internacionais aplicáveis à computação em 

nuvem, que garantam serviços que 

respeitem o direito à privacidade e que 

sejam fiáveis, altamente interoperáveis, 

seguros e eficientes do ponto de vista 

energético, como parte integrante de uma 

futura política industrial da União; realça 

que a fiabilidade, a segurança e a proteção 

dos dados são necessárias para a confiança 

dos consumidores e a competitividade; 

18. Insta a Comissão a assumir a liderança 

na promoção de normas e especificações 

internacionais aplicáveis à computação em 

nuvem, que garantam serviços que 

respeitem o direito à privacidade e que 

sejam fiáveis, acessíveis, altamente 

interoperáveis, seguros e eficientes do 

ponto de vista energético, como parte 

integrante de uma futura política industrial 

da União; realça que a fiabilidade, a 

segurança e a proteção dos dados são 

necessárias para a confiança dos 

consumidores e a competitividade; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/22 

Alteração  22 

Vicky Ford 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Defesa dos direitos dos consumidores no mercado único digital 

Proposta de resolução 

N.º 18-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 18-A. Salienta a necessidade de assegurar 

a segurança em linha na Internet - em 

particular, no que respeita às crianças - e 

de prevenir a exploração de crianças, 

garantindo a existência dos meios para 

detetar e eliminar as imagens ilícitas de 

abusos de crianças na Internet e 

proporcionando meios para impedir o 

acesso das crianças e adolescentes a 

conteúdos com restrição de idade;  

Or. en 

 

 


