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25.11.2014 B8-0286/23 

Alteração  23 

Julia Reda, Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Defesa dos direitos dos consumidores no mercado único digital 

Proposta de resolução 

Considerando I 

 

Proposta de resolução Alteração 

I. Considerando que a concorrência sem 

entraves e condições equitativas para as 

empresas constituem aspetos que 

favorecem o investimento e são, por 

conseguinte, fundamentais para este setor 

da economia, dado que assegurarão o seu 

desenvolvimento sustentável a longo prazo, 

em benefício dos utilizadores finais; que a 

concorrência efetiva é um importante 

motor do investimento eficaz e pode 

proporcionar vantagens aos consumidores 

em termos de escolha, preço e qualidade; 

I. Considerando que a concorrência leal e 

sustentável e condições equitativas para as 

empresas constituem aspetos que 

favorecem o investimento e são, por 

conseguinte, fundamentais para este setor 

da economia, dado que assegurarão o seu 

desenvolvimento sustentável a longo prazo, 

em benefício dos utilizadores finais; que a 

concorrência efetiva é um importante 

motor do investimento eficaz e pode 

proporcionar vantagens aos consumidores 

em termos de escolha, preço e qualidade; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/24 

Alteração  24 

Julia Reda, Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Defesa dos direitos dos consumidores no mercado único digital 

Proposta de resolução 

Considerando L 

 

Proposta de resolução Alteração 

L. Considerando que os empregos criados 

graças ao mercado único digital são, em 

geral, altamente qualificados e 

remunerados, pelo que este mercado 

contribui de forma significativa para a 

criação de empregos de qualidade e 

sustentáveis; 

L. Considerando que alguns dos empregos 

criados graças ao mercado único digital são 

altamente qualificados e remunerados, pelo 

que este mercado contribui de forma 

significativa para a criação de empregos de 

qualidade e sustentáveis; que, contudo, é 

necessário impedir novas formas de 

contornar os direitos sociais e laborais; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/25 

Alteração  25 

Julia Reda, Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Defesa dos direitos dos consumidores no mercado único digital 

Proposta de resolução 

Considerando L-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 L-A. Considerando que a Comissão deve 

impedir comportamentos anti-trust que 

afetem a pluralidade dos meios de 

comunicação, tanto em termos de 

disponibilização de conteúdos como de 

propriedade, dado que o acesso à 

informação é fundamental para uma 

democracia dinâmica; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/26 

Alteração  26 

Julia Reda, Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 União Europeia 

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 injustificados 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 União Europeia 

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 B8-0286/27 

Alteração  27 

Julia Reda, Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 

aplicação da Diretiva 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; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/28 

Alteração  28 

Julia Reda, Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 num 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 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 pacote 

atualizado sobre a proteção de dados, a fim 

de assegurar um elevado nível de proteção 

dos dados pessoais, a segurança dos 

utilizadores, o controlo dos dados pessoais, 

um quadro legislativo estável e previsível, 

no qual as empresas possam prosperar num 

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 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; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/29 

Alteração  29 

Julia Reda, Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Defesa dos direitos dos consumidores no mercado único digital 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Considera que a Comissão deve 

tomar medidas para criar e garantir um 

quadro legislativo e seguro em termos 

jurídicos, passível de promover a 

criatividade e a inovação nas empresas 

em fase de arranque, nas microempresas 

e nas PME; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/30 

Alteração  30 

Julia Reda, Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Defesa dos direitos dos consumidores no mercado único digital 

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 utilização de 

serviços de pesquisa, o processo de 

pesquisa e os resultados obtidos não 

devem sofrer interferências do Estado 

nem de países terceiros, a fim de garantir 

que as pesquisas na Internet não sejam 

discriminatórios, assegurar uma maior 

concorrência, uma mais ampla escolha e 

melhor qualidade 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 serviços de pesquisa devem divulgar 

essas interferências de forma 

transparente, ao passo que, no que diz 

respeito aos serviços interligados, os 

serviços de pesquisa devem assegurar total 

transparência ao mostrar os resultados da 

pesquisa; exorta a Comissão a impedir 

qualquer abuso na comercialização e no 

licenciamento de serviços interligados por 

parte de operadores de motores de pesquisa 

e outros serviços Internet que estejam 

contratualmente ligados àqueles; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/31 

Alteração  31 

Julia Reda, Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Defesa dos direitos dos consumidores no mercado único digital 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Exorta à rápida adoção e aplicação de 

disposições internacionais que facilitem o 

acesso dos utilizadores com deficiência a 

conteúdos digitais e a obras impressas 

através da sua digitalização; 

15. Exorta à rápida adoção e aplicação de 

disposições internacionais que facilitem o 

acesso dos utilizadores com deficiência a 

conteúdos digitais e a obras impressas 

através da sua digitalização; salienta, além 

disso, que a acessibilidade e a eliminação 

de entraves técnicos artificiais ao acesso 

são do interesse de todos os utilizadores; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/32 

Alteração  32 

Julia Reda, Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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. Assinala com preocupação o 

impacto negativo dos regimes de direitos 

de autor suplementares existentes em 

certos Estados-Membros, em particular a 

adoção de legislação nacional que 

alargue o âmbito de aplicação dos direitos 

de exclusividade de terceiros, conduzindo 

assim a uma diferenciação do acesso ao 

conteúdo por parte dos consumidores em 

todos os Estados-Membros, e que tenha 

potenciais efeitos anticoncorrenciais, 

nomeadamente no mercado da pesquisa 

em linha; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/33 

Alteração  33 

Julia Reda, Michel Reimon, Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Defesa dos direitos dos consumidores no mercado único digital 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Insta a Comissão a apresentar a 

reforma, há muito aguardada, dos direitos 

de autor, em particular no que se refere às 

medidas que permitam reforçar o potencial 

do mercado único digital, nomeadamente 

em termos de acesso aos conteúdos, à 

divulgação de conhecimentos e a modelos 

viáveis para os serviços transfronteiriços; 

considera, neste contexto, que a revisão da 

Diretiva 2001/29/CE é fundamental para a 

futura reforma, que deverá ter em conta as 

novas tecnologias e o comportamento dos 

consumidores e dos utilizadores; 

13. Insta a Comissão a apresentar a 

reforma, há muito aguardada, dos direitos 

de autor, em particular no que se refere às 

medidas que permitam reforçar o potencial 

do mercado único digital, nomeadamente 

em termos de acesso aos conteúdos, à 

divulgação de conhecimentos e a modelos 

viáveis para os serviços transfronteiriços; 

considera, neste contexto, que a revisão da 

Diretiva 2001/29/CE é fundamental para a 

futura reforma, que deverá ter em conta as 

novas tecnologias e o comportamento dos 

consumidores e dos utilizadores, bem 

como melhorar a posição negocial dos 

autores em relação aos intermediários que 

colocam as suas obras no mercado; 

Or. en 

 

 


