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Alteração   1 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta de resolução 

Título 1 

 
Proposta de resolução Alteração 

sobre uma Agenda Europeia para a 

Economia Colaborativa 

sobre uma Agenda Europeia para a 

Economia de Intermediários1-A 

 _________________ 

 1-A Alteração horizontal a aplicar à 

totalidade do texto em apreço. 

Or. en 

 

Alteração   2 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Proposta de resolução 

Citação 2-A (nova) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 - Tendo em conta a sua resolução, 

de 24 de novembro de 2016, sobre as 

novas oportunidades para as pequenas 

empresas de transporte, incluindo 

modelos empresariais colaborativos1-A. 

 _________________ 

 1-A Textos aprovados, P8_TA(2016)0455 

Or. en 

 

Alteração   3 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Proposta de resolução 

Citação 2-B (nova) 
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Proposta de resolução Alteração 

 - Tendo em conta a reunião do 

Grupo de Alto Nível da Competitividade e 

Crescimento do Conselho, de 12 de 

setembro de 2016, e o documento de 

reflexão da Presidência1-A; 

 _________________ 

 1-A 

http://data.consilium.europa.eu/doc/docu

ment/ST-11834-2016-INIT/en/pdf 

Or. en 

 

Alteração   4 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta de resolução 

Citação 7-A (nova) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 - Tendo em conta a sua resolução, 

de 19 de janeiro de 2017, sobre um Pilar 

Europeu dos Direitos Sociais, 

Or. en 

 

Alteração   5 

Virginie Rozière 

 

Proposta de resolução 

Considerando -A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 -A. Considerando que convém 

questionar a pertinência da expressão 

«economia colaborativa» quando se 

assiste ao aparecimento de 

«colaboradores (agentes de partilha) 

profissionais»; 
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Or. fr 

 

Alteração   6 

Philippe Juvin 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 
Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que a economia 

colaborativa tem registado um rápido 

crescimento nos últimos anos, em matéria 

de utilizadores, transações e receitas, 

alterando a forma como os produtos e 

serviços são fornecidos e, em muitos 

setores económicos, representando um 

desafio para as empresas há muito 

estabelecidas; 

A. Considerando que a economia 

colaborativa tem registado um rápido 

crescimento nos últimos anos, em matéria 

de utilizadores, transações e receitas, 

alterando a forma como os produtos e 

serviços são fornecidos e representando um 

desafio para modelos económicos há muito 

estabelecidos em muitos setores; 

Or. fr 

 

Alteração   7 

Virginie Rozière 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 
Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que a economia 

colaborativa tem registado um rápido 

crescimento nos últimos anos, em matéria 

de utilizadores, transações e receitas, 

alterando a forma como os produtos e 

serviços são fornecidos e, em muitos 

setores económicos, representando um 

desafio para as empresas há muito 

estabelecidas; 

A. Considerando que a economia 

colaborativa tem registado um rápido 

crescimento nos últimos anos, em matéria 

de utilizadores, transações e receitas, 

alterando a forma como os produtos e 

serviços são fornecidos, confundindo os 

equilíbrios económicos da cadeia de valor 
e, em muitos setores económicos, 

representando um desafio para as empresas 

há muito estabelecidas; 

Or. fr 
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Alteração   8 

Pina Picierno 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 
Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que a economia 

colaborativa tem registado um rápido 

crescimento nos últimos anos, em matéria 

de utilizadores, transações e receitas, 

alterando a forma como os produtos e 

serviços são fornecidos e, em muitos 

setores económicos, representando um 

desafio para as empresas há muito 

estabelecidas; 

A. Considerando que a economia 

colaborativa tem registado um rápido 

crescimento nos últimos anos, em matéria 

de utilizadores, emprego, transações e 

receitas, alterando a forma como os 

produtos e serviços são fornecidos e, em 

muitos setores económicos, representando 

um desafio para as empresas há muito 

estabelecidas; 

Or. it 

 

Alteração   9 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Proposta de resolução 

Considerando A-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 A-A. Considerando que a 

PricewaterhouseCoopers, num estudo 

efetuado a pedido da Comissão, estimou 

que, em 2025, muitas áreas da economia 

da partilha terão uma dimensão 

semelhante às áreas equivalentes da 

economia tradicional, com plataformas 

em cinco setores que deverão gerar 

receitas superiores a 80 mil milhões de 

EUR a nível europeu e facilitar quase 570 

mil milhões de EUR em transações1-A; 

 _________________ 

 1-A http://press.pwc.com/News-

releases/europe-s-five-key-sharing-

economy-sectors-could-deliver--570-

billion-by-2025/s/45858e92-e1a7-4466-

a011-a7f6b9bb488f 
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Or. en 

 

Alteração   10 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposta de resolução 

Considerando A-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 A-A. Considerando que a economia 

colaborativa não é uma alternativa à 

economia tradicional nem a ela se opõe, 

mas que representa novos desafios e 

oportunidades; 

Or. en 

 

Alteração   11 

Adam Szejnfeld 

 

Proposta de resolução 

Considerando A-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 A-A. Considerando que a economia 

colaborativa é socialmente benéfica para 

os cidadãos da União Europeia; 

Or. pl 

 

Alteração   12 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Proposta de resolução 

Considerando A-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 A-B. Considerando que a PwC prevê 

igualmente que as receitas da economia 

da partilha cresçam 35-40 % por ano na 
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Europa e que a economia colaborativa 

deverá representar 50 % do setor do 

alojamento em 2025, a nível global1-A; 

 _________________ 

 1-A 

http://www.pwc.co.uk/issues/megatrends/c

ollisions/sharingeconomy/the-sharing-

economy-sizing-the-revenue-

opportunity.html 

Or. en 

 

Alteração   13 

Adam Szejnfeld 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 
Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que todas estas 

mudanças radicais têm um impacto 

significativo no panorama jurídico, por 

tornarem indistintas as linhas existentes 

entre consumidores e fornecedores, 

trabalhadores por conta de outrem e por 

conta própria, bem como entre a 

prestação de serviços profissional e não-

profissional, representando, por isso, um 

desafio para muitos setores fundamentais 

da legislação da UE; 

Suprimido 

Or. pl 

 

Alteração   14 

Philippe Juvin 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 
Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que todas estas B. Considerando que todas estas 
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mudanças radicais têm um impacto 

significativo no panorama jurídico, por 

tornarem indistintas as linhas existentes 

entre consumidores e fornecedores, 

trabalhadores por conta de outrem e por 

conta própria, bem como entre a prestação 

de serviços profissional e não-profissional, 

representando, por isso, um desafio para 

muitos setores fundamentais da legislação 

da UE; 

mudanças radicais têm um impacto 

significativo no panorama jurídico, por 

tornarem indistintas as fronteiras 

existentes entre consumidores e 

fornecedores, trabalhadores por conta de 

outrem e por conta própria, bem como 

entre a prestação de serviços profissional e 

não-profissional, representando, por isso, 

um desafio para muitos setores 

fundamentais da legislação da UE; 

Or. fr 

 

Alteração   15 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Proposta de resolução 

Considerando B-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 B-A. Considerando que as pequenas e 

médias empresas (PME) são o motor 

principal da economia europeia, que, em 

2014, representavam 99,8 % de todas as 

empresas do setor não financeiro e eram 

responsáveis por 2 em cada 3 postos de 

trabalho; 

Or. en 

 

Alteração   16 

Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Proposta de resolução 

Considerando B-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 B-A. Considerando que a economia 

colaborativa proporciona oportunidades 

de acesso ao mercado de trabalho aos 

jovens, aos migrantes, aos trabalhadores a 
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tempo parcial e aos idosos; 

Or. en 

 

Alteração   17 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

 

Proposta de resolução 

Considerando B-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 B-A. Considerando que os modelos de 

economia colaborativa podem incentivar 

a participação das mulheres no mercado 

de trabalho e na economia, através da 

criação de formas flexíveis de emprego e 

de empreendedorismo; 

Or. en 

 

Alteração   18 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Proposta de resolução 

Considerando B-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 B-A. Considerando que os modelos de 

economia colaborativa podem contribuir 

para fomentar a participação das 

mulheres no mercado de trabalho e na 

economia, ao proporcionar oportunidades 

através de formas flexíveis de 

empreendedorismo e emprego; 

Or. en 
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Alteração   19 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta de resolução 

Considerando B-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 B-A. Considerando que estas 

transformações têm efeitos consideráveis 

e, por vezes, muito negativos para o 

emprego, apesar das oportunidades que 

este setor económico pode representar; 

Or. fr 

 

Alteração   20 

Virginie Rozière 

 

Proposta de resolução 

Considerando B-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 B-A. Considerando que, antes de adotar 

qualquer quadro legislativo ou 

regulamentar, convém perceber 

cabalmente a diversidade de modelos 

económicos existentes; 

Or. fr 

 

Alteração   21 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta de resolução 

Considerando B-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 B-B. Considerando que a economia 

colaborativa evolui num contexto de 

desregulação económica organizada, no 

qual muitos setores de atividade 

enfrentam já uma feroz concorrência 
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desleal e onde o nível geral de preços 

regista aumentos de há duas décadas a 

esta parte; considerando, por conseguinte, 

que diversos setores de atividade, já 

profundamente enfraquecidos pela 

ausência de protecionismo inteligente, 

não têm capacidade para se adaptarem 

rapidamente ao aparecimento desta nova 

forma digital de concorrência; 

Or. fr 

 

Alteração   22 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

 

Proposta de resolução 

Considerando B-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 B-B. Considerando que, embora a 

recente comunicação da Comissão 

intitulada «Uma agenda europeia para a 

economia colaborativa» seja um bom 

ponto de partida para a promoção e 

regulação eficazes deste setor, é 

necessário incorporar a perspetiva da 

igualdade de género e refletir as 

disposições da legislação relevante 

relativa à luta contra a discriminação em 

mais análises e recomendações neste 

domínio; 

Or. en 

 

Alteração   23 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Proposta de resolução 

Considerando B-B (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 B-B. Considerando que, embora a 

recente comunicação da Comissão 

intitulada «Uma agenda europeia para a 

economia colaborativa» seja um bom 

ponto de partida para a promoção e 

regulação eficazes deste setor, é 

necessário incorporar a perspetiva da 

igualdade de género e refletir as 

disposições da legislação relevante 

relativa à luta contra a discriminação em 

mais análises e recomendações neste 

domínio; 

Or. en 

 

Alteração   24 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Proposta de resolução 

Considerando B-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 B-B. Considerando que um estudo 

recente da Comissão mostra que 17 % dos 

consumidores europeus utilizaram 

serviços prestados pela economia de 

partilha, e que 52 % conhecem os serviços 

disponíveis1-A; 

 _________________ 

 1-A Eurobarómetro Flash 438 (março de 

2016) sobre «A utilização de plataformas 

colaborativas» («The use of collaborative 

platforms») 

Or. en 

 

Alteração   25 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Proposta de resolução 
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Considerando B-C (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 B-C. Considerando que apenas 1,7 % 

das empresas da UE utilizam plenamente 

tecnologias digitais avançadas, enquanto 

41 % nunca as usam; que a digitalização 

de todos os setores é crucial para que a 

UE mantenha e reforce a sua 

competitividade; 

Or. en 

 

Alteração   26 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta de resolução 

Considerando B-C (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 B-C. Considerando que o 

desenvolvimento da economia 

colaborativa é um desafio considerável 

para a defesa da soberania digital do 

nosso continente, para a proteção dos 

dados estratégicos, para a independência 

digital e industrial dos Estados-Membros 

da União Europeia relativamente a quem 

se move em Silicon Valley, além de 

colocar questões fundamentais sobre a 

transferência automática dos dados 

pessoais para os «supercomputadores» 

americanos; 

Or. fr 

 

Alteração   27 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Vicky Ford, Kaja Kallas 

 

Proposta de resolução 

Considerando B-D (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 B-D. Considerando que a flexibilidade e 

a facilidade de entrada inerentes à 

economia colaborativa podem gerar 

oportunidades de emprego para grupos 

tradicionalmente excluídos do mercado de 

trabalho, nomeadamente as mulheres, os 

jovens e os migrantes; considerando que 

os serviços da economia colaborativa 

podem proporcionar uma boa 

oportunidade para começar a trabalhar 

por conta própria e promover uma cultura 

de empreendedorismo; 

Or. en 

 

Alteração   28 

Adam Szejnfeld 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 
Proposta de resolução Alteração 

1. Congratula-se com a comunicação 

da Comissão sobre uma agenda europeia 

para a economia colaborativa e salienta 

que esta deve constituir um primeiro 

passo para uma estratégia da UE mais 

abrangente e ambiciosa nesta matéria; 

Suprimido 

Or. pl 

 

Alteração   29 

Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 
Proposta de resolução Alteração 

1. Congratula-se com a comunicação 

da Comissão sobre uma agenda europeia 

1. Congratula-se com a comunicação 

da Comissão sobre uma agenda europeia 



 

PE599.597v01-00 16/187 AM\1116419PT.docx 

PT 

para a economia colaborativa e salienta que 

esta deve constituir um primeiro passo para 

uma estratégia da UE mais abrangente e 

ambiciosa nesta matéria; 

para a economia colaborativa e salienta que 

esta deve constituir um primeiro passo para 

uma estratégia da UE mais abrangente e 

ambiciosa nesta matéria, devendo ter como 

objetivo um quadro regulamentar 

europeu. 

Or. de 

 

Alteração   30 

Anna Hedh 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 
Proposta de resolução Alteração 

1. Congratula-se com a comunicação 

da Comissão sobre uma agenda europeia 

para a economia colaborativa e salienta que 

esta deve constituir um primeiro passo para 

uma estratégia da UE mais abrangente e 

ambiciosa nesta matéria; 

1. Congratula-se com a comunicação 

da Comissão sobre uma agenda europeia 

para a economia colaborativa e salienta que 

esta deve constituir um primeiro passo para 

uma estratégia da UE mais abrangente e 

ambiciosa nesta matéria; sublinha a 

necessidade de uma maior clarificação da 

parte da Comissão, de forma a assegurar 

uma abordagem equilibrada e 

proporcional; 

Or. en 

 

Alteração   31 

Adam Szejnfeld 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 1-A. Considera que a economia 

colaborativa, sendo uma atividade 

remunerada, mas não sendo uma 

atividade económica profissional, não 

deveria ser sujeita a encargos 

administrativos adicionais; contudo, os 
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intermediários que operem de forma 

profissional entre o prestador e o 

destinatário do serviço, no âmbito da 

economia colaborativa, devem respeitar as 

disposições da legislação que rege as 

atividades económicas; 

Or. pl 

 

Alteração   32 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 1-A. Não obstante, observa que o termo 

«economia colaborativa» apenas se aplica 

a mercados e outras plataformas «par a 

par» verdadeiramente participativas e que 

muitas outras plataformas funcionam 

como intermediários em mercados 

bilaterais tradicionais e, por conseguinte, 

resultam numa terceira dimensão com 

fins lucrativos que não tem nada a ver 

com a natureza par a par da economia 

colaborativa; 

Or. en 

 

Alteração   33 

Adam Szejnfeld 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 1-B. Considera que não é necessário a 

Comissão Europeia adotar 

regulamentação específica para a 

economia colaborativa; 
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Or. pl 

 

Alteração   34 

Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, Eva Maydell, Ildikó 

Gáll-Pelcz 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 
Proposta de resolução Alteração 

2. Considera que, se desenvolvida de 

forma responsável, a economia 

colaborativa pode criar numerosas 

oportunidades para os cidadãos e 

consumidores, que beneficiam com o 

aumento da concorrência, os serviços 

personalizados e os preços mais baixos; 

2. Considera que a economia 

colaborativa cria numerosas oportunidades 

para os cidadãos e consumidores, que 

beneficiam com o aumento da 

concorrência, os serviços personalizados e 

os preços mais baixos; 

Or. en 

 

Alteração   35 

Adam Szejnfeld 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 
Proposta de resolução Alteração 

2. Considera que, se desenvolvida de 

forma responsável, a economia 

colaborativa pode criar numerosas 

oportunidades para os cidadãos e 

consumidores, que beneficiarão com o 

aumento da concorrência, os serviços 

personalizados e os preços mais baixos; 

2. Considera que, a economia 

colaborativa cria numerosas oportunidades 

para os cidadãos e consumidores, que 

beneficiam com o aumento da 

concorrência, os serviços personalizados e 

os preços mais baixos; 

Or. pl 

 

Alteração   36 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Dita Charanzová, Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta de resolução 
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N.º 2 

 
Proposta de resolução Alteração 

2. Considera que, se desenvolvida de 

forma responsável, a economia 

colaborativa pode criar numerosas 

oportunidades para os cidadãos e 

consumidores, que beneficiam com o 

aumento da concorrência, os serviços 

personalizados e os preços mais baixos; 

2. Considera que, se desenvolvida de 

forma responsável, a economia 

colaborativa continuará a criar numerosas 

oportunidades para os cidadãos e 

consumidores, que beneficiam com o 

aumento da concorrência, os serviços 

personalizados, uma maior escolha à sua 

disposição e os preços mais baixos; 

Or. en 

 

Alteração   37 

Philippe Juvin 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 
Proposta de resolução Alteração 

2. Considera que, se desenvolvida de 

forma responsável, a economia 

colaborativa pode criar numerosas 

oportunidades para os cidadãos e 

consumidores, que beneficiam com o 

aumento da concorrência, os serviços 

personalizados e os preços mais baixos; 

2. Considera que, quando 

desenvolvida de forma responsável, a 

economia colaborativa cria numerosas 

oportunidades para os cidadãos e 

consumidores, que beneficiam com o 

aumento da concorrência, os serviços 

variados e personalizados e os preços mais 

baixos; 

Or. fr 

 

Alteração   38 

Anna Hedh 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 
Proposta de resolução Alteração 

2. Considera que, se desenvolvida de 

forma responsável, a economia 

colaborativa pode criar numerosas 

2. Considera que, se desenvolvida de 

forma responsável e sem comprometer o 

nível atual de proteção dos consumidores 



 

PE599.597v01-00 20/187 AM\1116419PT.docx 

PT 

oportunidades para os cidadãos e 

consumidores, que beneficiam com o 

aumento da concorrência, os serviços 

personalizados e os preços mais baixos; 

e dos trabalhadores, a economia 

colaborativa pode criar numerosas 

oportunidades para os cidadãos e 

consumidores, que beneficiam com o 

aumento da concorrência, os serviços 

personalizados e os preços mais baixos; 

Or. en 

 

Alteração   39 

Renato Soru 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 
Proposta de resolução Alteração 

2. Considera que, se desenvolvida de 

forma responsável, a economia 

colaborativa pode criar numerosas 

oportunidades para os cidadãos e 

consumidores, que beneficiam com o 

aumento da concorrência, os serviços 

personalizados e os preços mais baixos; 

2. Considera que, se desenvolvida de 

forma responsável, a economia 

colaborativa pode criar numerosas 

oportunidades para os cidadãos e 

consumidores, que beneficiam com o 

aumento da concorrência, os serviços 

personalizados e os preços mais baixos; 

considera igualmente que tal apenas será 

possível caso se mantenha a concorrência 

com os setores tradicionais e a 

pluralidade dos intervenientes da 

economia colaborativa; 

Or. en 

 

Alteração   40 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 
Proposta de resolução Alteração 

2. Considera que, se desenvolvida de 

forma responsável, a economia 

colaborativa pode criar numerosas 

oportunidades para os cidadãos e 

2. Considera que, se desenvolvida de 

forma responsável, a economia 

colaborativa pode criar numerosas 

oportunidades para os cidadãos e 
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consumidores, que beneficiam com o 

aumento da concorrência, os serviços 

personalizados e os preços mais baixos; 

consumidores, que beneficiam com o 

aumento da concorrência, os serviços 

personalizados e os preços mais baixos; 

salienta que o crescimento neste setor é 

impulsionado pelos consumidores, o que 

resulta numa maior capacitação dos 

mesmos; 

Or. en 

 

Alteração   41 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 2-A. Sublinha a necessidade de 

eliminar obstáculos, a duplicação e a 

fragmentação que impedem o 

desenvolvimento transfronteiriço, de 

forma a permitir o crescimento das 

empresas; 

Or. en 

 

Alteração   42 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposta de resolução 

N.º 2-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 2-B. Reconhece que, uma vez que a 

economia colaborativa corresponde a algo 

relativamente novo, torna-se necessário 

repensar as políticas relativas à 

fiscalidade, aos direitos dos trabalhadores 

e aos regimes de responsabilidade; no 

entanto, reitera que estas questões devem 

ser abordadas a nível nacional; 
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Or. en 

 

Alteração   43 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposta de resolução 

N.º 2-C (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 2-C. Insta os Estados-Membros a 

assegurarem a clareza do ponto de vista 

jurídico, bem como a não considerarem 

que a economia colaborativa é uma 

ameaça para a economia tradicional; 

sublinha a importância de regulamentar a 

economia colaborativa de uma forma que 

seja facilitadora e a promova e que não 

seja restritiva; 

Or. en 

 

Alteração   44 

Adam Szejnfeld 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Concorda com o facto de a 

economia colaborativa poder também criar 

novas oportunidades empresariais, 

emprego e aumentar o crescimento, 

podendo desempenhar um papel 

importante no sentido de tornar o sistema 

económico não só mais eficiente, mas 

também sustentável do ponto de vista 

social e ambiental; 

3. Concorda que a economia 

colaborativa cria novas oportunidades 

empresariais e crescimento; 

Or. pl 

 

Alteração   45 
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Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Concorda com o facto de a 

economia colaborativa poder também criar 

novas oportunidades empresariais, 

emprego e aumentar o crescimento, 

podendo desempenhar um papel 

importante no sentido de tornar o sistema 

económico não só mais eficiente, mas 

também sustentável do ponto de vista 

social e ambiental; 

3. Concorda com o facto de a 

economia colaborativa poder também criar 

novas oportunidades empresariais, 

emprego e aumentar o crescimento, 

nomeadamente no que diz respeito à 

participação das mulheres na economia e 

aos cidadãos que, de outra forma, não 

teriam lugar no mercado de trabalho. Por 

esse motivo, a economia colaborativa 

poderá tornar o sistema económico mais 

sustentável do ponto de vista social; por 

conseguinte, salienta o potencial 

contributo da economia colaborativa para 

a sustentabilidade económica da UE, 

através do cumprimento de objetivos 

gerais em matéria de agricultura 

sustentável, eficiência dos recursos, 

combate às alterações climáticas ou 

construção de uma economia circular; 

Or. en 

 

Alteração   46 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Concorda com o facto de a 

economia colaborativa poder também criar 

novas oportunidades empresariais, 

emprego e aumentar o crescimento, 

podendo desempenhar um papel 

importante no sentido de tornar o sistema 

económico não só mais eficiente, mas 

3. Concorda com o facto de a 

economia colaborativa poder também criar 

novas oportunidades empresariais, 

emprego e prosperidade, para além de 

abrir novas oportunidades de trabalho 

para os desempregados ou inativos, 

podendo representar uma primeira escala 
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também sustentável do ponto de vista 

social e ambiental; 
no mercado de trabalho para muitos 

jovens que dificilmente conseguem 

encontrar um primeiro emprego. Acresce 

que a economia colaborativa pode 

facilitar a criação de novas bolsas de 

utilização e desempenhar um papel 

importante no sentido de tornar o sistema 

económico não só mais eficiente, mas 

também sustentável do ponto de vista 

social e ambiental; 

Or. it 

 

Alteração   47 

Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Concorda com o facto de a 

economia colaborativa poder também criar 

novas oportunidades empresariais, 

emprego e aumentar o crescimento, 

podendo desempenhar um papel 

importante no sentido de tornar o sistema 

económico não só mais eficiente, mas 

também sustentável do ponto de vista 

social e ambiental; 

3. Concorda com o facto de a 

economia colaborativa gerar novas 

oportunidades empresariais, emprego e 

aumentar o crescimento e desempenhar um 

papel importante no sentido de tornar o 

sistema económico não só mais eficiente, 

mas também sustentável do ponto de vista 

social e ambiental; 

Or. en 

 

Alteração   48 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Dita Charanzová 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Concorda com o facto de a 

economia colaborativa poder também criar 

3. Concorda com o facto de a 

economia colaborativa gerar novas 
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novas oportunidades empresariais, 

emprego e aumentar o crescimento, 

podendo desempenhar um papel 

importante no sentido de tornar o sistema 

económico não só mais eficiente, mas 

também sustentável do ponto de vista 

social e ambiental; 

oportunidades empresariais, emprego e 

aumentar o crescimento, podendo 

desempenhar um papel importante no 

sentido de tornar o sistema económico não 

só mais eficiente, mas também sustentável 

do ponto de vista social e ambiental; 

Or. en 

 

Alteração   49 

Philippe Juvin 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Concorda com o facto de a 

economia colaborativa poder também criar 

novas oportunidades empresariais, 

emprego e aumentar o crescimento, 

podendo desempenhar um papel 

importante no sentido de tornar o sistema 

económico não só mais eficiente, mas 

também sustentável do ponto de vista 

social e ambiental; 

3. Concorda com o facto de a 

economia colaborativa também criar novas 

oportunidades empresariais, emprego e 

aumentar o crescimento, desempenhando 

um papel importante no sentido de tornar o 

sistema económico não só mais eficiente, 

mas também sustentável do ponto de vista 

social e ambiental; 

Or. fr 

 

Alteração   50 

Nicola Danti, Kerstin Westphal, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, 

Virginie Rozière, Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, 

Marlene Mizzi, Pina Picierno, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Concorda com o facto de a 

economia colaborativa poder também criar 

novas oportunidades empresariais, 

emprego e aumentar o crescimento, 

3. Concorda com o facto de a 

economia colaborativa poder também criar 

novas oportunidades empresariais, 

emprego e aumentar o crescimento, 
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podendo desempenhar um papel 

importante no sentido de tornar o sistema 

económico não só mais eficiente, mas 

também sustentável do ponto de vista 

social e ambiental; 

podendo desempenhar um papel 

importante no sentido de tornar o sistema 

económico não só mais eficiente, mas 

também sustentável do ponto de vista 

social e ambiental, contribuindo dessa 

forma para o crescimento económico, o 

bem-estar social e a proteção do ambiente, 

bem como para a transição no sentido de 

uma economia circular; 

Or. en 

 

Alteração   51 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Concorda com o facto de a 

economia colaborativa poder também criar 

novas oportunidades empresariais, 

emprego e aumentar o crescimento, 

podendo desempenhar um papel 

importante no sentido de tornar o sistema 

económico não só mais eficiente, mas 

também sustentável do ponto de vista 

social e ambiental; 

3. Concorda com o facto de a 

economia colaborativa poder também criar 

novas oportunidades empresariais, 

emprego e aumentar o crescimento, 

incluindo a participação das mulheres na 

economia, podendo desempenhar um papel 

importante no sentido de tornar o sistema 

económico não só mais eficiente, mas 

também sustentável do ponto de vista 

social; 

Or. en 

 

Alteração   52 

Jiří Pospíšil 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Concorda com o facto de a 

economia colaborativa poder também criar 

3. Concorda com o facto de a 

economia colaborativa poder também criar 
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novas oportunidades empresariais, 

emprego e aumentar o crescimento, 

podendo desempenhar um papel 

importante no sentido de tornar o sistema 

económico não só mais eficiente, mas 

também sustentável do ponto de vista 

social e ambiental; 

novas oportunidades empresariais 

interessantes, novos empregos e 

robustecer o crescimento, podendo 

desempenhar um papel muito importante 

no sentido de tornar o sistema económico 

não só mais eficiente, mas também mais 

sustentável do ponto de vista social e 

ambiental, e de aumentar a 

responsabilidade social das empresas; 

Or. cs 

 

Alteração   53 

Virginie Rozière 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Concorda com o facto de a 

economia colaborativa poder também criar 

novas oportunidades empresariais, 

emprego e aumentar o crescimento, 

podendo desempenhar um papel 

importante no sentido de tornar o sistema 

económico não só mais eficiente, mas 

também sustentável do ponto de vista 

social e ambiental; 

3. Concorda com o facto de a 

economia colaborativa poder também criar 

novas oportunidades empresariais, para os 

cidadãos e o emprego e aumentar o 

crescimento, podendo desempenhar um 

papel importante no sentido de tornar o 

sistema económico não só mais eficiente, 

mas também sustentável do ponto de vista 

social e ambiental; 

Or. fr 

 

Alteração   54 

Daniel Dalton 

 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 3-A. Considera que, devido aos modelos 

de negócio da economia da partilha, a 

sociedade beneficia de uma melhoria da 

atribuição de recursos e ativos que de 
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outra forma estariam subutilizados. Por 

sua vez, essa melhoria contribui para uma 

maior sustentabilidade em matéria de 

consumo e promove a economia circular; 

Or. en 

 

Alteração   55 

Adam Szejnfeld 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 
Proposta de resolução Alteração 

4. Reconhece, ao mesmo tempo, que 

a economia colaborativa está a ter 

impacto profundo nos modelos 

empresariais há muito estabelecidos; 

salienta o risco da existência de normas 

jurídicas diferentes para o mesmo tipo de 

agentes económicos; manifesta a sua 

preocupação com o risco de uma 

diminuição da proteção do consumidor, 

dos direitos dos trabalhadores e do 

cumprimento das obrigações fiscais; 

reconhece o efeito que as empresas 

colaborativas têm no ambiente urbano; 

Suprimido 

Or. pl 

 

Alteração   56 

Jiří Pospíšil 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 
Proposta de resolução Alteração 

4. Reconhece, ao mesmo tempo, que a 

economia colaborativa está a ter impacto 

profundo nos modelos empresariais há 

muito estabelecidos; salienta o risco da 

existência de normas jurídicas diferentes 

4. Reconhece, ao mesmo tempo, que a 

economia colaborativa pode ter um 

impacto profundo nos modelos 

empresariais há muito estabelecidos; 
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para o mesmo tipo de agentes 

económicos; manifesta a sua preocupação 

com o risco de uma diminuição da 

proteção do consumidor, dos direitos dos 

trabalhadores e do cumprimento das 

obrigações fiscais; reconhece o efeito que 

as empresas colaborativas têm no 

ambiente urbano; 

Or. cs 

 

Alteração   57 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 
Proposta de resolução Alteração 

4. Reconhece, ao mesmo tempo, que a 

economia colaborativa está a ter impacto 

profundo nos modelos empresariais há 

muito estabelecidos; salienta o risco da 

existência de normas jurídicas diferentes 

para o mesmo tipo de agentes 

económicos; manifesta a sua preocupação 

com o risco de uma diminuição da 

proteção do consumidor, dos direitos dos 

trabalhadores e do cumprimento das 

obrigações fiscais; reconhece o efeito que 

as empresas colaborativas têm no ambiente 

urbano; 

4. Reconhece, ao mesmo tempo, que a 

economia colaborativa está a ter impacto 

profundo nos modelos empresariais há 

muito estabelecidos; reconhece o efeito que 

as empresas colaborativas têm no ambiente 

urbano; 

Or. en 

 

Alteração   58 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Dita Charanzová 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 
Proposta de resolução Alteração 

4. Reconhece, ao mesmo tempo, que a 4. Reconhece, ao mesmo tempo, que a 
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economia colaborativa está a ter impacto 

profundo nos modelos empresariais há 

muito estabelecidos; salienta o risco da 

existência de normas jurídicas diferentes 

para o mesmo tipo de agentes económicos; 

manifesta a sua preocupação com o risco 

de uma diminuição da proteção do 

consumidor, dos direitos dos 

trabalhadores e do cumprimento das 

obrigações fiscais; reconhece o efeito que 

as empresas colaborativas têm no 

ambiente urbano; 

economia colaborativa pode ter impacto 

significativo nos modelos empresariais há 

muito estabelecidos; entende os desafios 

relacionados com a existência de normas 

jurídicas diferentes para o mesmo tipo de 

agentes económicos; manifesta a sua 

preocupação com a necessidade de um 

equilíbrio entre a proteção do consumidor 

e a capacitação do consumidor, entre os 

direitos dos trabalhadores e as 

oportunidades dos trabalhadores, bem 

como com as potencialidades em matéria 

de cumprimento das obrigações fiscais e a 

transparência fiscal; reconhece que a 

economia colaborativa tem efeitos no 

ambiente rural e urbano; 

Or. en 

 

Alteração   59 

Philippe Juvin 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 
Proposta de resolução Alteração 

4. Reconhece, ao mesmo tempo, que a 

economia colaborativa está a ter impacto 

profundo nos modelos empresariais há 

muito estabelecidos; salienta o risco da 

existência de normas jurídicas diferentes 

para o mesmo tipo de agentes económicos; 

manifesta a sua preocupação com o risco 

de uma diminuição da proteção do 

consumidor, dos direitos dos trabalhadores 

e do cumprimento das obrigações fiscais; 

reconhece o efeito que as empresas 

colaborativas têm no ambiente urbano; 

4. Reconhece, ao mesmo tempo, que a 

economia colaborativa está a ter impacto 

profundo nos modelos empresariais há 

muito estabelecidos; salienta o risco da 

existência de normas jurídicas diferentes 

para o mesmo tipo de agentes económicos; 

sublinha a importância de garantir um 

elevado nível de proteção do consumidor e 

de respeitar plenamente os direitos dos 

trabalhadores bem como as obrigações 

fiscais; reconhece o efeito que as empresas 

colaborativas têm no ambiente urbano; 

Or. fr 

 

Alteração   60 

Renato Soru 
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Proposta de resolução 

N.º 4 

 
Proposta de resolução Alteração 

4. Reconhece, ao mesmo tempo, que a 

economia colaborativa está a ter impacto 

profundo nos modelos empresariais há 

muito estabelecidos; salienta o risco da 

existência de normas jurídicas diferentes 

para o mesmo tipo de agentes económicos; 

manifesta a sua preocupação com o risco 

de uma diminuição da proteção do 

consumidor, dos direitos dos trabalhadores 

e do cumprimento das obrigações fiscais; 

reconhece o efeito que as empresas 

colaborativas têm no ambiente urbano; 

4. Reconhece, ao mesmo tempo, que a 

economia colaborativa está a ter impacto 

profundo nos modelos empresariais há 

muito estabelecidos; salienta o risco da 

existência de normas jurídicas diferentes 

para o mesmo tipo de agentes económicos; 

manifesta a sua preocupação com o risco 

de uma diminuição da proteção do 

consumidor, dos direitos dos trabalhadores 

e do cumprimento das obrigações fiscais; 

manifesta a sua preocupação com a 

existência de efeitos de rede que possam 

promover a criação de monopólios; 
reconhece o efeito que as empresas 

colaborativas têm no ambiente urbano; 

Or. en 

 

Alteração   61 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, 

Biljana Borzan, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, 

Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 
Proposta de resolução Alteração 

4. Reconhece, ao mesmo tempo, que a 

economia colaborativa está a ter impacto 

profundo nos modelos empresariais há 

muito estabelecidos; salienta o risco da 

existência de normas jurídicas diferentes 

para o mesmo tipo de agentes económicos; 

manifesta a sua preocupação com o risco 

de uma diminuição da proteção do 

consumidor, dos direitos dos trabalhadores 

e do cumprimento das obrigações fiscais; 

reconhece o efeito que as empresas 

colaborativas têm no ambiente urbano; 

4. Reconhece, ao mesmo tempo, que a 

economia colaborativa está a ter impacto 

profundo nos modelos empresariais há 

muito estabelecidos em muitos setores 

estratégicos, como transportes, 

alojamento, indústria da restauração, 

serviços, comércio a retalho e setor 

financeiro; salienta o risco da existência de 

normas jurídicas diferentes para o mesmo 

tipo de agentes económicos; manifesta a 

sua preocupação com o risco de uma 

diminuição da proteção do consumidor, 



 

PE599.597v01-00 32/187 AM\1116419PT.docx 

PT 

dos direitos dos trabalhadores e do 

cumprimento das obrigações fiscais; 

reconhece o efeito que as empresas 

colaborativas têm no ambiente urbano; 

Or. en 

 

Alteração   62 

Jiří Maštálka 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 
Proposta de resolução Alteração 

4. Reconhece, ao mesmo tempo, que a 

economia colaborativa está a ter impacto 

profundo nos modelos empresariais há 

muito estabelecidos; salienta o risco da 

existência de normas jurídicas diferentes 

para o mesmo tipo de agentes económicos; 

manifesta a sua preocupação com o risco 

de uma diminuição da proteção do 

consumidor, dos direitos dos trabalhadores 

e do cumprimento das obrigações fiscais; 

reconhece o efeito que as empresas 

colaborativas têm no ambiente urbano; 

4. Reconhece, ao mesmo tempo, que a 

economia colaborativa está a ter impacto 

profundo nos modelos empresariais 

regulamentados há muito estabelecidos; 

salienta o risco da existência de normas 

jurídicas diferentes para o mesmo tipo de 

atividades e agentes económicos; 

manifesta a sua preocupação com o risco 

de uma diminuição da proteção do 

consumidor, dos direitos dos trabalhadores 

e do cumprimento das obrigações fiscais; 

reconhece o efeito que as empresas 

colaborativas têm no ambiente urbano; 

bem como ao nível da política de 

habitação 

Or. en 

 

Alteração   63 

Virginie Rozière 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 
Proposta de resolução Alteração 

4. Reconhece, ao mesmo tempo, que a 

economia colaborativa está a ter impacto 

profundo nos modelos empresariais há 

4. Reconhece, ao mesmo tempo, que a 

economia colaborativa está a ter impacto 

profundo nos modelos empresariais há 
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muito estabelecidos; salienta o risco da 

existência de normas jurídicas diferentes 

para o mesmo tipo de agentes económicos; 

manifesta a sua preocupação com o risco 

de uma diminuição da proteção do 

consumidor, dos direitos dos trabalhadores 

e do cumprimento das obrigações fiscais; 

reconhece o efeito que as empresas 

colaborativas têm no ambiente urbano; 

muito estabelecidos; salienta o risco da 

existência de normas jurídicas diferentes 

para o mesmo tipo de agentes económicos; 

manifesta a sua preocupação com o risco 

de uma diminuição da proteção do 

consumidor, dos direitos dos trabalhadores 

e, nomeadamente, da sua proteção social, 
e do cumprimento das obrigações fiscais; 

reconhece o efeito que as empresas 

colaborativas têm no ambiente urbano; 

Or. fr 

 

Alteração   64 

Maria Grapini 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 
Proposta de resolução Alteração 

4. Reconhece, ao mesmo tempo, que a 

economia colaborativa está a ter impacto 

profundo nos modelos empresariais há 

muito estabelecidos; salienta o risco da 

existência de normas jurídicas diferentes 

para o mesmo tipo de agentes económicos; 

manifesta a sua preocupação com o risco 

de uma diminuição da proteção do 

consumidor, dos direitos dos trabalhadores 

e do cumprimento das obrigações fiscais; 

reconhece o efeito que as empresas 

colaborativas têm no ambiente urbano; 

4. Reconhece, ao mesmo tempo, que a 

economia colaborativa poderia ter um 

impacto profundo nos modelos 

empresariais há muito estabelecidos; 

salienta o risco da existência de normas 

jurídicas diferentes para o mesmo tipo de 

agentes económicos; manifesta a sua 

preocupação com o risco de uma 

diminuição da proteção do consumidor, 

dos direitos dos trabalhadores e do 

cumprimento das obrigações fiscais; 

reconhece o efeito que as empresas 

colaborativas têm no ambiente urbano; 

Or. ro 

 

Alteração   65 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 
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Proposta de resolução Alteração 

4. Reconhece, ao mesmo tempo, que a 

economia colaborativa está a ter impacto 

profundo nos modelos empresariais há 

muito estabelecidos; salienta o risco da 

existência de normas jurídicas diferentes 

para o mesmo tipo de agentes económicos; 

manifesta a sua preocupação com o risco 

de uma diminuição da proteção do 

consumidor, dos direitos dos trabalhadores 

e do cumprimento das obrigações fiscais; 

reconhece o efeito que as empresas 

colaborativas têm no ambiente urbano; 

4. Reconhece, ao mesmo tempo, que a 

economia colaborativa está a ter uma 

influência e um impacto profundo nos 

modelos empresariais há muito 

estabelecidos; salienta o risco da existência 

de normas jurídicas diferentes para o 

mesmo tipo de agentes económicos; 

manifesta a sua preocupação com o risco 

de uma diminuição da proteção do 

consumidor, dos direitos dos trabalhadores 

e do cumprimento das obrigações fiscais; 

reconhece o efeito que as empresas 

colaborativas têm no ambiente urbano; 

Or. en 

 

Alteração   66 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Vicky Ford, Kaja Kallas 

 

Proposta de resolução 

N.º 4-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 4-A. Observa o aumento do número de 

fóruns e de análises pelos pares no âmbito 

da economia colaborativa e da economia 

em geral; congratula-se com esse 

aumento e concorda com a Comissão, que 

considera que essa pode ser uma forma de 

reduzir os intercâmbios assimétricos de 

informação; sublinha que as análises e os 

fóruns referidos são uma forma eficaz de 

assegurar um melhor intercâmbio de 

informação, um melhor processamento de 

reclamações e que é prestado um melhor 

serviço aos consumidores; 

Or. en 

 

Alteração   67 

Adam Szejnfeld 
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Proposta de resolução 

N.º 5 

 
Proposta de resolução Alteração 

5. Chama a atenção para os riscos de 

um aumento de «zonas cinzentas» na 

regulamentação, a consequente violação 

dos regulamentos em vigor e a 

fragmentação do mercado único; está 

consciente de que, se não forem 

devidamente regulamentadas, estas 

alterações poderão dar origem a incerteza 

jurídica sobre as regras aplicáveis e a 

restrições ao exercício dos direitos 

individuais; 

Suprimido 

Or. pl 

 

Alteração   68 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 
Proposta de resolução Alteração 

5. Chama a atenção para os riscos de 

um aumento de «zonas cinzentas» na 

regulamentação, a consequente violação 

dos regulamentos em vigor e a 

fragmentação do mercado único; está 

consciente de que, se não forem 

devidamente regulamentadas, estas 

alterações poderão dar origem a incerteza 

jurídica sobre as regras aplicáveis e a 

restrições ao exercício dos direitos 

individuais; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração   69 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 
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Proposta de resolução 

N.º 5 

 
Proposta de resolução Alteração 

5. Chama a atenção para os riscos de 

um aumento de «zonas cinzentas» na 

regulamentação, a consequente violação 

dos regulamentos em vigor e a 

fragmentação do mercado único; está 

consciente de que, se não forem 

devidamente regulamentadas, estas 

alterações poderão dar origem a incerteza 

jurídica sobre as regras aplicáveis e a 

restrições ao exercício dos direitos 

individuais; 

5. Chama a atenção para a atual 

fragmentação do mercado único na 

sequência de abordagens divergentes a 

nível local e nacional, da falta de 

coordenação entre os Estados-Membros e 

da execução insuficiente pela Comissão 

Europeia; manifesta-se profundamente 

preocupado com o impacto negativo da 

incerteza jurídica e da complexidade 

regulamentar ao nível das «start-ups» e 

das organizações sociais europeias que 

participam na economia colaborativa; 

Or. en 

 

Alteração   70 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 
Proposta de resolução Alteração 

5. Chama a atenção para os riscos de 

um aumento de «zonas cinzentas» na 

regulamentação, a consequente violação 
dos regulamentos em vigor e a 

fragmentação do mercado único; está 

consciente de que, se não forem 

devidamente regulamentadas, estas 

alterações poderão dar origem a incerteza 

jurídica sobre as regras aplicáveis e a 

restrições ao exercício dos direitos 

individuais; 

5. Chama a atenção para a confusão 

existente ao nível de alguns reguladores e 

empresas no que diz respeito à execução 

das diretivas e dos regulamentos em vigor, 

a qual resultou numa maior fragmentação 

do mercado único pelas autoridades 

nacionais e regionais; está consciente de 

que, se não for devidamente 

regulamentada, a referida confusão 

poderá dar origem a incerteza jurídica 

sobre as regras aplicáveis e a restrições ao 

exercício dos direitos individuais; 

Or. en 
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Alteração   71 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 
Proposta de resolução Alteração 

5. Chama a atenção para os riscos de 

um aumento de «zonas cinzentas» na 

regulamentação, a consequente violação 

dos regulamentos em vigor e a 

fragmentação do mercado único; está 

consciente de que, se não forem 

devidamente regulamentadas, estas 

alterações poderão dar origem a incerteza 

jurídica sobre as regras aplicáveis e a 

restrições ao exercício dos direitos 

individuais; 

5. Considera que a regulamentação 

deve ser adequada para a era digital; as 

medidas destinadas a eliminar as «zonas 

cinzentas» na regulamentação e a 

fragmentação do mercado único devem ser 

elaboradas a pensar no futuro e devem 

fomentar a inovação digital, em vez de a 

prejudicar; está consciente de que, se não 

forem devidamente regulamentadas, estas 

alterações poderão dar origem a incerteza 

jurídica sobre as regras aplicáveis e a 

restrições ao exercício dos direitos 

individuais; 

Or. en 

 

Alteração   72 

Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, Antonio López-Istúriz 

White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 
Proposta de resolução Alteração 

5. Chama a atenção para os riscos de 

um aumento de «zonas cinzentas» na 

regulamentação, a consequente violação 

dos regulamentos em vigor e a 

fragmentação do mercado único; está 

consciente de que, se não forem 

devidamente regulamentadas, estas 

alterações poderão dar origem a incerteza 

jurídica sobre as regras aplicáveis e a 

restrições ao exercício dos direitos 

individuais; 

5. Chama a atenção para os riscos de 

um aumento de «zonas cinzentas» na 

regulamentação e a fragmentação do 

mercado único; está consciente de que, se 

não forem devidamente regulamentadas, 

estas alterações poderão dar origem a 

incerteza jurídica sobre as regras aplicáveis 

e a restrições ao exercício dos direitos 

individuais; 

Or. en 
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Alteração   73 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 
Proposta de resolução Alteração 

5. Chama a atenção para os riscos de 

um aumento de «zonas cinzentas» na 

regulamentação, a consequente violação 

dos regulamentos em vigor e a 

fragmentação do mercado único; está 

consciente de que, se não forem 

devidamente regulamentadas, estas 

alterações poderão dar origem a incerteza 

jurídica sobre as regras aplicáveis e a 

restrições ao exercício dos direitos 

individuais; 

5. Chama a atenção para os riscos de 

um aumento de «zonas cinzentas» na 

regulamentação e a fragmentação do 

mercado único; está consciente de que, se 

não forem devidamente regulamentadas, 

estas alterações poderão dar origem a 

incerteza jurídica sobre as regras aplicáveis 

e a restrições ao exercício dos direitos 

individuais; 

Or. en 

 

Alteração   74 

Philippe Juvin 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 
Proposta de resolução Alteração 

5. Chama a atenção para os riscos de 

um aumento de «zonas cinzentas» na 

regulamentação, a consequente violação 

dos regulamentos em vigor e a 

fragmentação do mercado único; está 

consciente de que, se não forem 

devidamente regulamentadas, estas 

alterações poderão dar origem a incerteza 

jurídica sobre as regras aplicáveis e a 

restrições ao exercício dos direitos 

individuais; 

5. Chama a atenção para os riscos de 

um aumento de «zonas cinzentas» na 

regulamentação, a consequente violação 

dos regulamentos em vigor e a 

fragmentação do mercado único; está 

consciente de que, se não forem 

devidamente regulamentadas, estas 

alterações poderão dar origem a incerteza 

jurídica sobre as regras aplicáveis e a 

restrições ao exercício dos direitos 

individuais e à proteção do consumidor; 

Or. fr 
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Alteração   75 

Pina Picierno 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Frisa a necessidade de evitar que 

determinados atores possam assumir uma 

posição de monopólio e impedir a entrada 

no mercado de empresas de menor 

dimensão, limitando desse modo as 

opções dos consumidores; 

Or. it 

 

Alteração   76 

Adam Szejnfeld 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Considera que o desenvolvimento 

de um ambiente jurídico claro e dinâmico 

é extremamente importante para o 

desenvolvimento da economia 

colaborativa na UE; 

Suprimido 

Or. pl 

 

Alteração   77 

Jiří Pospíšil 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Considera que o desenvolvimento 

de um ambiente jurídico claro e dinâmico é 

6. Considera que a existência de um 

ambiente jurídico claro é uma condição 
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extremamente importante para o 

desenvolvimento da economia colaborativa 

na UE; 

prévia fundamental para o funcionamento 

bem sucedido da economia colaborativa na 

UE; 

Or. cs 

 

Alteração   78 

Maria Grapini 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Considera que o desenvolvimento 

de um ambiente jurídico claro e dinâmico é 

extremamente importante para o 

desenvolvimento da economia colaborativa 

na UE; 

6. Considera que o desenvolvimento 

de um ambiente jurídico claro e dinâmico é 

extremamente importante para uma 

economia colaborativa sustentável e 

eficiente na UE; 

Or. ro 

 

Alteração   79 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Considera que o desenvolvimento 

de um ambiente jurídico claro e dinâmico é 

extremamente importante para o 

desenvolvimento da economia colaborativa 

na UE; 

6. Considera que o desenvolvimento 

de um ambiente jurídico claro, 

harmonizado e dinâmico é extremamente 

importante para o desenvolvimento da 

economia colaborativa na UE; 

Or. en 

 

Alteração   80 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 
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Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Considera que o desenvolvimento 

de um ambiente jurídico claro e dinâmico é 

extremamente importante para o 

desenvolvimento da economia colaborativa 

na UE; 

6. Considera que o desenvolvimento 

de um ambiente jurídico claro e dinâmico é 

extremamente importante para o 

desenvolvimento da economia colaborativa 

na UE; sublinha que a solidariedade, a 

igualdade, a comunidade e a confiança 

são elementos fundamentais desta 

economia e que as normas pelas quais se 

rege a colaboração, nomeadamente em 

matéria de segurança, qualidade do 

serviço e proteção de dados, são essenciais 

para uma economia colaborativa justa e 

segura; 

Or. en 

 

Alteração   81 

Renato Soru 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Considera que o desenvolvimento 

de um ambiente jurídico claro e dinâmico é 

extremamente importante para o 

desenvolvimento da economia colaborativa 

na UE; 

6. Considera que o desenvolvimento 

de um ambiente jurídico claro e dinâmico é 

extremamente importante para o 

desenvolvimento da economia colaborativa 

na UE; apoia os esforços no sentido de 

manter a proporcionalidade ao nível da 

regulamentação, de optar por definições e 

princípios gerais claros e de evitar uma 

abordagem demasiado prescritiva para 

um setor novo e em evolução; 

Or. en 

 

Alteração   82 

Philippe Juvin 



 

PE599.597v01-00 42/187 AM\1116419PT.docx 

PT 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Considera que o desenvolvimento 

de um ambiente jurídico claro e dinâmico é 

extremamente importante para o 

desenvolvimento da economia colaborativa 

na UE; 

6. Considera que o desenvolvimento 

de um ambiente jurídico claro e dinâmico é 

extremamente importante para o 

desenvolvimento e o crescimento da 

economia colaborativa na UE, 

assegurando condições de concorrência 

equitativas e um elevado nível de proteção 

do consumidor; 

Or. fr 

 

Alteração   83 

Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Considera que o desenvolvimento 

de um ambiente jurídico claro e dinâmico é 

extremamente importante para o 

desenvolvimento da economia colaborativa 

na UE; 

6. Considera que o desenvolvimento 

de um ambiente jurídico claro e dinâmico, 

em que são criadas condições de 

concorrência equitativas, é extremamente 

importante para o desenvolvimento da 

economia colaborativa na UE; 

Or. de 

 

Alteração   84 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Dita Charanzová 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Considera que o desenvolvimento 

de um ambiente jurídico claro e dinâmico é 

extremamente importante para o 

6. Considera que o desenvolvimento 

de um ambiente jurídico claro e dinâmico é 

extremamente importante para o 
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desenvolvimento da economia colaborativa 

na UE; 

desenvolvimento da economia colaborativa 

na UE; observa que existem muitos 

exemplos em que a autorregulação e a 

corregulação foram aplicadas para 

alcançar esses objetivos; 

Or. en 

 

Alteração   85 

Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 
Proposta de resolução Alteração 

7. Salienta a necessidade de ter em 

conta a economia colaborativa não só 

como um modelo empresarial, mas 

também como uma nova forma de 

integração entre a economia e a 

sociedade, que seja capaz de integrar as 

relações económicas no âmbito social e de 

criar novas formas de comunidade; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração   86 

Adam Szejnfeld 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 
Proposta de resolução Alteração 

7. Salienta a necessidade de ter em 

conta a economia colaborativa não só 

como um modelo empresarial, mas 

também como uma nova forma de 

integração entre a economia e a 

sociedade, que seja capaz de integrar as 

relações económicas no âmbito social e de 

criar novas formas de comunidade; 

Suprimido 
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Or. pl 

 

Alteração   87 

Jiří Pospíšil 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 
Proposta de resolução Alteração 

7. Salienta a necessidade de ter em 

conta a economia colaborativa não só 

como um modelo empresarial, mas 

também como uma nova forma de 

integração entre a economia e a 

sociedade, que seja capaz de integrar as 

relações económicas no âmbito social e de 

criar novas formas de comunidade; 

7. Salienta a necessidade de ter em 

conta a economia colaborativa não só 

como um modelo empresarial, mas 

também como uma nova forma de 

desenvolvimento societal; 

Or. cs 

 

Alteração   88 

Philippe Juvin 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 
Proposta de resolução Alteração 

7. Salienta a necessidade de ter em 

conta a economia colaborativa não só 

como um modelo empresarial, mas 

também como uma nova forma de 

integração entre a economia e a sociedade, 

que seja capaz de integrar as relações 

económicas no âmbito social e de criar 

novas formas de comunidade; 

7. Salienta a necessidade de ter em 

conta a economia colaborativa não só 

como um modelo empresarial, mas 

também como uma nova forma de 

integração entre a economia e a sociedade, 

que seja capaz de integrar as relações 

económicas no âmbito social e de permitir 

o aparecimento de um novo tipo de 

relação entre os seus intervenientes; 

Or. fr 

 

Alteração   89 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Vicky Ford, Kaja Kallas 
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Proposta de resolução 

N.º 7 

 
Proposta de resolução Alteração 

7. Salienta a necessidade de ter em 

conta a economia colaborativa não só 

como um modelo empresarial, mas 

também como uma nova forma de 

integração entre a economia e a sociedade, 

que seja capaz de integrar as relações 

económicas no âmbito social e de criar 

novas formas de comunidade; 

7. Salienta a necessidade de ter em 

conta a economia colaborativa não só 

como um conjunto de novos modelos 

empresariais destinados a disponibilizar 

bens e serviços, mas também como uma 

nova forma de integração entre a economia 

e a sociedade, que seja capaz de integrar as 

relações económicas no âmbito social e de 

criar novas formas de comunidade; 

Or. en 

 

Alteração   90 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 
Proposta de resolução Alteração 

7. Salienta a necessidade de ter em 

conta a economia colaborativa não só 

como um modelo empresarial, mas 

também como uma nova forma de 

integração entre a economia e a sociedade, 

que seja capaz de integrar as relações 

económicas no âmbito social e de criar 

novas formas de comunidade; 

7. Salienta a necessidade de ter em 

conta a economia colaborativa não só 

como um modelo empresarial, mas 

também como uma nova forma de 

integração entre modelos económicos 

tradicionais e a sociedade, que seja capaz 

de integrar as relações económicas no 

âmbito social e de criar novas formas de 

comunidade e novos modelos 

empresariais; 

Or. en 

 

Alteração   91 

Maria Grapini 

 

Proposta de resolução 
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N.º 7 

 
Proposta de resolução Alteração 

7. Salienta a necessidade de ter em 

conta a economia colaborativa não só 

como um modelo empresarial, mas 

também como uma nova forma de 

integração entre a economia e a sociedade, 

que seja capaz de integrar as relações 

económicas no âmbito social e de criar 

novas formas de comunidade; 

7. Salienta a necessidade de ter em 

conta a economia colaborativa não só 

como um modelo empresarial, mas 

também como uma nova forma de 

interligação entre a economia e a 

sociedade, que seja capaz de integrar as 

relações económicas no âmbito social e de 

criar novas formas de comunidade; 

Or. ro 

 

Alteração   92 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 
Proposta de resolução Alteração 

7. Salienta a necessidade de ter em 

conta a economia colaborativa não só 

como um modelo empresarial, mas 

também como uma nova forma de 

integração entre a economia e a sociedade, 

que seja capaz de integrar as relações 

económicas no âmbito social e de criar 

novas formas de comunidade; 

7. Salienta a necessidade de ter em 

conta a economia colaborativa não só 

como um modelo empresarial, mas 

também como uma nova forma de 

integração entre a economia e a sociedade, 

que seja capaz de integrar as relações 

económicas no âmbito social e de criar 

novas formas de comunidade; apesar do 

exposto, salienta que é necessário 

estabelecer uma distinção entre as 

diversas formas de sistemas colaborativos, 

que podem oferecer serviços que se 

situam entre a dádiva, a troca, o 

reembolso das despesas efetuadas e o 

mercado; e entre verdadeira partilha e 

atividades com fins lucrativos, que 

incluem colaboração entre pares e 

prestação de serviços por operadores 

profissionais; 

Or. it 
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Alteração   93 

Renato Soru 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 
Proposta de resolução Alteração 

7. Salienta a necessidade de ter em 

conta a economia colaborativa não só 

como um modelo empresarial, mas 

também como uma nova forma de 

integração entre a economia e a sociedade, 

que seja capaz de integrar as relações 

económicas no âmbito social e de criar 

novas formas de comunidade; 

7. Salienta a necessidade de ter em 

conta a economia colaborativa não só 

como um modelo empresarial, mas 

também como uma nova forma de 

integração entre a economia e a sociedade, 

que seja capaz de integrar as relações 

económicas no âmbito social e de criar 

novas formas de comunidade; considera 

que a economia colaborativa pode ser um 

motor do desenvolvimento do capital 

social e do crescimento económico; 

Or. en 

 

Alteração   94 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 
Proposta de resolução Alteração 

7. Salienta a necessidade de ter em 

conta a economia colaborativa não só 

como um modelo empresarial, mas 

também como uma nova forma de 

integração entre a economia e a sociedade, 

que seja capaz de integrar as relações 

económicas no âmbito social e de criar 

novas formas de comunidade; 

7. Salienta a necessidade de ter em 

conta a economia colaborativa não só 

como um modelo empresarial, mas 

também como uma nova forma de 

integração entre a economia e a sociedade, 

que seja capaz de integrar as relações 

económicas no âmbito social e de criar 

novas formas de comunidade; observa que 

os serviços oferecidos no âmbito da 

economia colaborativa se baseiam em 

relações muito diversas, que vão da oferta 

a título gratuito, a troca propriamente dita 

ou o reembolso das despesas efetuadas até 

atividades com fins lucrativos; 

Or. it 
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Alteração   95 

Antonio López-Istúriz White 

 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Entende que convém delimitar, 

sem margem para equívocos, a fronteira 

que separa a mera intermediação através 

de plataformas tecnológicas da prestação 

de um serviço diferente da sociedade da 

informação; sugere que, para isso, se 

recorra aos critérios interpretativos 

constantes da comunicação da Comissão 

Europeia intitulada «Uma Agenda 

Europeia para a Economia 

Colaborativa», de 2 de junho de 2016; 

Or. es 

 

Alteração   96 

Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 
Proposta de resolução Alteração 

8. Chama a atenção para o facto de a 

economia colaborativa na Europa ter uma 

série de características específicas, uma 

vez que é geralmente mais enraizada a 

nível local, refletindo a estrutura 

empresarial europeia, constituída 

essencialmente por PME; 

8. Observa que a economia 

colaborativa na Europa é, de momento, 

constituída essencialmente por PME; 

Or. en 

 

Alteração   97 
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Virginie Rozière 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 
Proposta de resolução Alteração 

8. Chama a atenção para o facto de a 

economia colaborativa na Europa ter uma 

série de características específicas, uma 

vez que é geralmente mais enraizada a 

nível local, refletindo a estrutura 

empresarial europeia, constituída 

essencialmente por PME; 

8. Chama a atenção para o facto de 

alguns agentes da economia colaborativa 

na Europa terem uma série de 

características específicas; 

Or. fr 

 

Alteração   98 

Jiří Pospíšil 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 
Proposta de resolução Alteração 

8. Chama a atenção para o facto de a 

economia colaborativa na Europa ter uma 

série de características específicas, uma 

vez que é geralmente mais enraizada a 

nível local, refletindo a estrutura 

empresarial europeia, constituída 

essencialmente por PME; 

8. Chama a atenção para o facto de a 

economia colaborativa na Europa ter uma 

série de características específicas, uma 

vez que é geralmente mais enraizada a 

nível local e reflete o facto de as PME 

desempenharem um papel importante na 

economia europeia; 

Or. cs 

 

Alteração   99 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez 

Prieto, Pina Picierno, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 
Proposta de resolução Alteração 

8. Chama a atenção para o facto de a 8. Chama a atenção para o facto de a 
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economia colaborativa na Europa ter uma 

série de características específicas, uma 

vez que é geralmente mais enraizada a 

nível local, refletindo a estrutura 

empresarial europeia, constituída 

essencialmente por PME; 

economia colaborativa na Europa ter uma 

série de características específicas, uma 

vez que é geralmente mais enraizada a 

nível local, refletindo a estrutura 

empresarial europeia, constituída 

essencialmente por PME; essas 

características proporcionam novas 

oportunidades para a economia 

colaborativa na Europa mas, 

simultaneamente, resultam em diversos 

desafios que as plataformas colaborativas 

devem superar para se tornarem 

altamente competitivas no mercado 

global; 

Or. en 

 

Alteração   100 

Jiří Maštálka 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 
Proposta de resolução Alteração 

8. Chama a atenção para o facto de a 

economia colaborativa na Europa ter uma 

série de características específicas, uma 

vez que é geralmente mais enraizada a 

nível local, refletindo a estrutura 

empresarial europeia, constituída 

essencialmente por PME; 

8. Chama a atenção para o facto de a 

economia colaborativa na Europa ter uma 

série de características específicas, uma 

vez que é geralmente mais enraizada a 

nível local, refletindo a estrutura 

empresarial europeia, constituída 

essencialmente por PME e microempresas; 

Or. en 

 

Alteração   101 

Nicola Danti, Kerstin Westphal, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, 

Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio 

Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Marlene Mizzi, Pina Picierno, Marc Tarabella, Christel 

Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Sublinha a importância de 

resolver os desafios que os consumidores 

europeus enfrentam quando utilizam 

plataformas em linha cuja sede se 

encontra fora da UE, em contextos 

culturais e regulamentares não europeus, 

nomeadamente no que diz respeito à 

proteção de dados, à responsabilização 

das plataformas, à fiscalidade e ao direito 

do trabalho; 

Or. en 

 

Alteração   102 

Jiří Pospíšil 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 
Proposta de resolução Alteração 

9. Observa que os empresários 

europeus demonstram ter uma forte 

propensão para a criação de plataformas 

colaborativas para fins sociais e 

reconhece o crescente interesse em 

modelos de governo cooperativo; 

9. Observa que os empresários e 

consumidores europeus estão a 

demonstrar uma predileção crescente pela 

economia colaborativa baseada na 

cooperação; 

Or. cs 

 

Alteração   103 

Anna Hedh 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 
Proposta de resolução Alteração 

9. Observa que os empresários 

europeus demonstram ter uma forte 

propensão para a criação de plataformas 

colaborativas para fins sociais e reconhece 

9. Observa que os empresários 

europeus demonstram ter uma forte 

propensão para a criação de plataformas 

colaborativas para fins sociais e reconhece 
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o crescente interesse em modelos de 

governo cooperativo; 

o crescente interesse em modelos de 

governo cooperativo; simultaneamente, 

considera que é necessário distinguir 

entre as empresas colaborativas com fins 

lucrativos e aquelas com interesses sociais 

e sustentáveis; 

Or. en 

 

Alteração   104 

Marcus Pretzell 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Salienta a importância de evitar 

qualquer forma de discriminação, de 

modo a garantir um acesso efetivo e 

equitativo aos serviços colaborativos, em 

particular de pessoas e comunidades 

desfavorecidas; 

10. Salienta que as restrições estatais 

da liberdade contratual entre prestadores 

e consumidores de serviços por razões 

ideológicas deverão ser evitadas, nos 

casos em que a ordem pública não seja 

posta em causa pela relação contratual. 

Or. de 

 

Alteração   105 

Philippe Juvin 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Salienta a importância de evitar 

qualquer forma de discriminação, de modo 

a garantir um acesso efetivo e equitativo 

aos serviços colaborativos, em particular 

de pessoas e comunidades desfavorecidas; 

10. Salienta a importância de evitar 

qualquer forma de discriminação, de modo 

a garantir um acesso efetivo e equitativo 

aos serviços colaborativos, em particular 

de pessoas desfavorecidas; 

Or. fr 
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Alteração   106 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Salienta a importância de evitar 

qualquer forma de discriminação, de modo 

a garantir um acesso efetivo e equitativo 

aos serviços colaborativos, em particular 

de pessoas e comunidades desfavorecidas; 

10. Salienta a importância de evitar 

qualquer forma de discriminação, de modo 

a garantir um acesso efetivo e equitativo 

aos serviços colaborativos, em particular 

de pessoas desfavorecidas; 

Or. fr 

 

Alteração   107 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Salienta a importância de evitar 

qualquer forma de discriminação, de modo 

a garantir um acesso efetivo e equitativo 

aos serviços colaborativos, em particular 

de pessoas e comunidades desfavorecidas; 

10. Salienta a importância de evitar 

qualquer forma de discriminação, de modo 

a garantir um acesso efetivo e equitativo 

aos serviços colaborativos, em particular 

de mulheres e de pessoas e comunidades 

desfavorecidas; 

Or. en 

 

Alteração   108 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Salienta a importância de evitar 10. Salienta a importância de evitar 
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qualquer forma de discriminação, de modo 

a garantir um acesso efetivo e equitativo 

aos serviços colaborativos, em particular 

de pessoas e comunidades desfavorecidas; 

qualquer forma de discriminação, de modo 

a garantir um acesso efetivo e equitativo 

aos serviços colaborativos, em particular 

de mulheres e de pessoas e comunidades 

desfavorecidas; 

Or. en 

 

Alteração   109 

Maria Grapini 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Salienta a importância de evitar 

qualquer forma de discriminação, de modo 

a garantir um acesso efetivo e equitativo 

aos serviços colaborativos, em particular 

de pessoas e comunidades desfavorecidas; 

10. Salienta a importância de evitar 

qualquer forma de discriminação, de modo 

a garantir um acesso efetivo e equitativo 

aos serviços colaborativos, em particular 

de pessoas e comunidades desfavorecidas e 

de pessoas com deficiência; 

Or. ro 

 

Alteração   110 

Jiří Pospíšil 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Salienta a importância de evitar 

qualquer forma de discriminação, de 

modo a garantir um acesso efetivo e 

equitativo aos serviços colaborativos, em 

particular de pessoas e comunidades 

desfavorecidas; 

10. Salienta a importância de evitar 

formas de discriminação, de modo a 

garantir um acesso efetivo e equitativo aos 

serviços colaborativos, em particular de 

pessoas e comunidades desfavorecidas; 

Or. cs 
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Alteração   111 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

 

Proposta de resolução 

N.º 10-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 10-A. Considera que os serviços 

prestados no âmbito da economia 

colaborativa que são anunciados 

publicamente e têm fins lucrativos estão 

abrangidos pela Diretiva 2004/113/CE do 

Conselho, que aplica o princípio de 

igualdade de tratamento entre homens e 

mulheres no acesso a bens e serviços e 

seu fornecimento e que, por conseguinte, 

devem estar em conformidade com o 

princípio de igualdade de tratamento 

entre homens e mulheres; 

Or. en 

 

Alteração   112 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Proposta de resolução 

N.º 10-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 10-A. Considera que os serviços 

prestados no âmbito da economia 

colaborativa que são anunciados 

publicamente e têm fins lucrativos estão 

abrangidos pela Diretiva 2004/113/CE do 

Conselho, que aplica o princípio de 

igualdade de tratamento entre homens e 

mulheres no acesso a bens e serviços e 

seu fornecimento e que, por conseguinte, 

devem estar em conformidade com o 

princípio de igualdade de tratamento 

entre homens e mulheres; 
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Or. en 

 

Alteração   113 

Anna Hedh 

 

Proposta de resolução 

N.º 10-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 10-A. Sublinha que é importante que os 

novos tipos de empresas não sejam 

excluídos da regulamentação e legislação 

relativa à proteção dos trabalhadores e 

dos consumidores devido aos seus 

modelos empresariais inovadores; 

Or. en 

 

Alteração   114 

Renato Soru 

 

Proposta de resolução 

N.º 10-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 10-A. Sublinha que as plataformas 

geram um valor mais do que proporcional 

com base na dimensão da sua rede; 

reconhece o risco de criação de 

monopólios e apoia todos os esforços no 

sentido de fomentar a interoperabilidade 

entre plataformas; 

Or. en 

 

Alteração   115 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

 

Proposta de resolução 

N.º 10-B (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 10-B. Considera que, consoante a 

natureza jurídica da relação entre os 

prestadores de serviços individuais e o 

fornecedor da plataforma, caso se trate de 

uma relação laboral ou de uma atividade 

independente, devem aplicar-se as 

diretivas 2006/54/CE ou 2010/41/UE, 

respetivamente. 

Or. en 

 

Alteração   116 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Proposta de resolução 

N.º 10-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 10-B. Considera que, consoante a 

natureza jurídica da relação entre os 

prestadores de serviços individuais e o 

fornecedor da plataforma, caso se trate de 

uma relação laboral ou de uma atividade 

independente, devem aplicar-se as 

diretivas 2006/54/CE ou 2010/41/UE, 

respetivamente. 

Or. en 

 

Alteração   117 

Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

Antonio López-Istúriz White, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 
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11. Insta a Comissão a incentivar 

práticas colaborativas sem fins lucrativos, 

geridas pelos utilizadores e destinadas ao 

desenvolvimento da partilha e da 

cooperação, bem como uma abordagem 

da economia colaborativa destinada à 

população, a fim de promover a 

adaptabilidade da economia social e o 

livre acesso a conhecimentos; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração   118 

Adam Szejnfeld 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Insta a Comissão a incentivar 

práticas colaborativas sem fins lucrativos, 

geridas pelos utilizadores e destinadas ao 

desenvolvimento da partilha e da 

cooperação, bem como uma abordagem 

da economia colaborativa destinada à 

população, a fim de promover a 

adaptabilidade da economia social e o 

livre acesso a conhecimentos; 

Suprimido 

Or. pl 

 

Alteração   119 

Jiří Pospíšil 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Insta a Comissão a incentivar 

práticas colaborativas sem fins lucrativos, 

geridas pelos utilizadores e destinadas ao 

desenvolvimento da partilha e da 

11. Considera que a economia 

colaborativa com vista à cooperação 

apoiará o crescimento de conhecimentos e 

competências na sociedade; 
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cooperação, bem como uma abordagem 

da economia colaborativa destinada à 

população, a fim de promover a 

adaptabilidade da economia social e o 

livre acesso a conhecimentos; 

Or. cs 

 

Alteração   120 

Renato Soru 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Insta a Comissão a incentivar 

práticas colaborativas sem fins lucrativos, 

geridas pelos utilizadores e destinadas ao 

desenvolvimento da partilha e da 

cooperação, bem como uma abordagem da 

economia colaborativa destinada à 

população, a fim de promover a 

adaptabilidade da economia social e o livre 

acesso a conhecimentos; 

11. Insta a Comissão a incentivar a 

economia colaborativa no seu todo e a 

atribuir prioridade a setores com maior 

dificuldade de acesso ao financiamento, 

nomeadamente práticas colaborativas sem 

fins lucrativos, geridas pelos utilizadores e 

destinadas ao desenvolvimento da partilha 

e da cooperação, bem como uma 

abordagem da economia colaborativa 

destinada à população, a fim de promover a 

adaptabilidade da economia social e o livre 

acesso a conhecimentos; 

Or. en 

 

Alteração   121 

Philippe Juvin 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Insta a Comissão a incentivar 

práticas colaborativas sem fins lucrativos, 

geridas pelos utilizadores e destinadas ao 

desenvolvimento da partilha e da 

cooperação, bem como uma abordagem da 

11. Insta a Comissão a incentivar 

práticas colaborativas sem fins lucrativos, 

geridas pelos utilizadores e destinadas ao 

desenvolvimento da partilha, da 

solidariedade e da cooperação, bem como 
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economia colaborativa destinada à 

população, a fim de promover a 

adaptabilidade da economia social e o livre 

acesso a conhecimentos; 

uma abordagem da economia colaborativa 

destinada à população e centrada nas suas 

necessidades, a fim de promover a 

adaptabilidade da economia social e o livre 

acesso a conhecimentos; 

Or. fr 

 

Alteração   122 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, 

Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Marlene Mizzi, Pina 

Picierno, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 11-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 11-A. Sublinha a importância das redes 

fixas e sem fios de altíssima velocidade, 

na medida em que considera que são uma 

condição indispensável para o 

desenvolvimento de todo o potencial da 

economia colaborativa e para tirar partido 

dos benefícios que o modelo colaborativo 

proporciona; por conseguinte, lembra que 

é necessário assegurar um acesso 

adequado de todos os cidadãos da UE à 

rede, em especial nas zonas onde a 

conectividade ainda não é suficiente; 

Or. en 

 

Alteração   123 

Adam Szejnfeld 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 
Proposta de resolução Alteração 

12. Manifesta a sua preocupação pelo 

facto de, embora uma grande parte da 

economia colaborativa emergente ainda 

Suprimido 
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não se encontre regulamentada, estarem a 

surgir diferenças significativas entre os 

Estados-Membros, devido a uma 

regulamentação nacional, regional e 

local, bem como à jurisprudência, que 

podem representar um risco de 

fragmentação do mercado único; 

Or. pl 

 

Alteração   124 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 
Proposta de resolução Alteração 

12. Manifesta a sua preocupação pelo 

facto de, embora uma grande parte da 

economia colaborativa emergente ainda 

não se encontre regulamentada, estarem a 

surgir diferenças significativas entre os 

Estados-Membros, devido a uma 

regulamentação nacional, regional e 

local, bem como à jurisprudência, que 

podem representar um risco de 

fragmentação do mercado único; 

12. Manifesta a sua preocupação pelo 

facto de uma grande parte da economia 

colaborativa emergente ainda não se 

encontrar regulamentada; 

Or. fr 

 

Alteração   125 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 
Proposta de resolução Alteração 

12. Manifesta a sua preocupação pelo 

facto de, embora uma grande parte da 

economia colaborativa emergente ainda 

não se encontre regulamentada, estarem a 

surgir diferenças significativas entre os 

12. Manifesta a sua preocupação pelo 

facto de nem sempre ser totalmente claro 

quais são os regulamentos da UE que se 

aplicam aos diferentes setores da 

economia colaborativa e esse facto levou 
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Estados-Membros, devido a uma 

regulamentação nacional, regional e local, 

bem como à jurisprudência, que podem 

representar um risco de fragmentação do 

mercado único; 

a que surgissem diferenças significativas 

entre os Estados-Membros, devido a uma 

regulamentação nacional, regional e local, 

bem como à jurisprudência, o que 

aumentou ainda mais a fragmentação do 

mercado único; 

Or. en 

 

Alteração   126 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Dita Charanzová 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 
Proposta de resolução Alteração 

12. Manifesta a sua preocupação pelo 

facto de, embora uma grande parte da 

economia colaborativa emergente ainda 

não se encontre regulamentada, estarem a 

surgir diferenças significativas entre os 

Estados-Membros, devido a uma 

regulamentação nacional, regional e local, 

bem como à jurisprudência, que podem 

representar um risco de fragmentação do 

mercado único; 

12. Observa que muitas áreas da 

economia colaborativa estão abrangidas 

pela regulamentação local e nacional; no 

entanto, reconhece que estão a surgir 

diferenças significativas entre os 

Estados-Membros, devido a uma 

regulamentação nacional, regional e local, 

bem como à jurisprudência, que podem 

representar um risco de fragmentação do 

mercado único; 

Or. en 

 

Alteração   127 

Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 
Proposta de resolução Alteração 

12. Manifesta a sua preocupação pelo 

facto de, embora uma grande parte da 

economia colaborativa emergente ainda 

não se encontre regulamentada, estarem a 

surgir diferenças significativas entre os 

12. Manifesta a sua preocupação pelo 

facto de estarem a surgir diferenças 

significativas entre os Estados-Membros, 

devido a uma regulamentação nacional, 

regional e local, bem como à 
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Estados-Membros, devido a uma 

regulamentação nacional, regional e local, 

bem como à jurisprudência, que podem 

representar um risco de fragmentação do 

mercado único; 

jurisprudência, que podem representar um 

risco de fragmentação do mercado único; 

Or. en 

 

Alteração   128 

Philippe Juvin 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 
Proposta de resolução Alteração 

12. Manifesta a sua preocupação pelo 

facto de, embora uma grande parte da 

economia colaborativa emergente ainda 

não se encontre regulamentada, estarem a 

surgir diferenças significativas entre os 

Estados-Membros, devido a uma 

regulamentação nacional, regional e local, 

bem como à jurisprudência, que podem 

representar um risco de fragmentação do 

mercado único; 

12. Manifesta a sua preocupação pelo 

risco de fragmentação do mercado único 

e por, embora uma grande parte da 

economia colaborativa emergente ainda 

não se encontre regulamentada, estarem a 

surgir diferenças significativas entre os 

Estados-Membros, devido a uma 

regulamentação nacional, regional e local, 

bem como à jurisprudência; 

Or. fr 

 

Alteração   129 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 
Proposta de resolução Alteração 

12. Manifesta a sua preocupação pelo 

facto de, embora uma grande parte da 

economia colaborativa emergente ainda 

não se encontre regulamentada, estarem a 

surgir diferenças significativas entre os 

Estados-Membros, devido a uma 

12. Manifesta a sua preocupação pelo 

facto de, embora uma grande parte da 

economia colaborativa emergente 

corresponda a «zonas cinzentas» na 

regulamentação, estarem a surgir 

diferenças significativas entre os 
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regulamentação nacional, regional e local, 

bem como à jurisprudência, que podem 

representar um risco de fragmentação do 

mercado único; 

Estados-Membros, devido a uma 

regulamentação nacional, regional e local, 

bem como à jurisprudência, que podem 

representar um risco de fragmentação do 

mercado único; 

Or. en 

 

Alteração   130 

Jiří Maštálka 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 
Proposta de resolução Alteração 

12. Manifesta a sua preocupação pelo 

facto de, embora uma grande parte da 

economia colaborativa emergente ainda 

não se encontre regulamentada, estarem a 

surgir diferenças significativas entre os 

Estados-Membros, devido a uma 

regulamentação nacional, regional e local, 

bem como à jurisprudência, que podem 

representar um risco de fragmentação do 

mercado único; 

12. Manifesta a sua preocupação pelo 

facto de, embora uma grande parte da 

economia colaborativa emergente 

corresponda a «zonas cinzentas» na 

regulamentação, estarem a surgir 

diferenças significativas entre os 

Estados-Membros, devido a uma 

regulamentação nacional, regional e local, 

bem como à jurisprudência, que podem 

representar um risco de fragmentação do 

mercado único; 

Or. en 

 

Alteração   131 

Jiří Maštálka 

 

Proposta de resolução 

N.º 12-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 12-A. Simultaneamente, reconhece que, 

em conformidade com o princípio da 

subsidiariedade, as especificidades locais 

podem exigir abordagens diferentes no 

âmbito da regulamentação de atividades 

da economia colaborativa; 
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Or. en 

 

Alteração   132 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard 

 

Proposta de resolução 

N.º 12-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 12-A. Sublinha a natureza complexa do 

setor dos transportes, dentro e fora da 

economia colaborativa; observa que este 

setor está sujeito a uma regulamentação 

pesada, nomeadamente no que diz 

respeito ao acesso à profissão, às 

atividades em causa e ao 

desenvolvimento, utilização e 

comercialização dos serviços de 

transporte (direitos exclusivos, limitação 

do número de licenças), bem como às 

subvenções; lamenta que esses fatores, 

entre outros, sirvam por vezes de pretexto 

para a criação de barreiras artificiais, 

nomeadamente contra os novos modelos 

empresariais; 

Or. en 

 

Alteração   133 

Adam Szejnfeld 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 
Proposta de resolução Alteração 

13. Congratula-se com a intenção da 

Comissão de resolver o problema da atual 

fragmentação, mas lamenta que a sua 

comunicação não tenha sido 

suficientemente clara sobre a 

aplicabilidade da legislação existente da 

UE a diferentes modelos de economia 

Suprimido 
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colaborativa; 

Or. pl 

 

Alteração   134 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 
Proposta de resolução Alteração 

13. Congratula-se com a intenção da 

Comissão de resolver o problema da atual 

fragmentação, mas lamenta que a sua 

comunicação não tenha sido 

suficientemente clara sobre a 

aplicabilidade da legislação existente da 

UE a diferentes modelos de economia 

colaborativa; 

Suprimido 

Or. fr 

 

Alteração   135 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 
Proposta de resolução Alteração 

13. Congratula-se com a intenção da 

Comissão de resolver o problema da atual 

fragmentação, mas lamenta que a sua 

comunicação não tenha sido 

suficientemente clara sobre a 

aplicabilidade da legislação existente da 

UE a diferentes modelos de economia 

colaborativa; 

13. Congratula-se com a intenção da 

Comissão de resolver o problema da atual 

fragmentação, mas lamenta que a sua 

comunicação não tenha sido 

suficientemente clara sobre a 

aplicabilidade da legislação existente da 

UE a diferentes modelos de economia 

colaborativa; além disso, chama a atenção 

para a regulamentação aplicável em 

vigor, nomeadamente a Diretiva Serviços 

(Diretiva 2006/123/CE) e para a 

necessidade de os Estados-Membros 
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reforçarem a execução da legislação; 

mais precisamente, encoraja a Comissão 

a recorrer a todos os meios à sua 

disposição para garantir a aplicação total 

e adequada das regras em vigor, e a 

instaurar processos por infração sempre 

que se verificar a aplicação incorreta ou 

insuficiente da legislação; 

Or. en 

 

Alteração   136 

Jiří Maštálka 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 
Proposta de resolução Alteração 

13. Congratula-se com a intenção da 

Comissão de resolver o problema da atual 

fragmentação, mas lamenta que a sua 

comunicação não tenha sido 

suficientemente clara sobre a 

aplicabilidade da legislação existente da 

UE a diferentes modelos de economia 

colaborativa; 

13. Congratula-se com a intenção da 

Comissão de resolver o problema da atual 

fragmentação, mas lamenta que a sua 

comunicação não tenha sido 

suficientemente clara sobre a 

aplicabilidade da legislação existente da 

UE a diferentes modelos de economia 

colaborativa; chama a atenção para a 

regulamentação aplicável em vigor, 

nomeadamente a Diretiva Serviços e para 

a necessidade de os Estados-Membros 

reforçarem a execução da 

legislação; encoraja a Comissão a 

recorrer a todos os meios à sua disposição 

para garantir a aplicação total e 

adequada das regras em vigor, e a 

processos por infração sempre que se 

verificar a aplicação incorreta ou 

insuficiente da legislação. 

Or. en 

 

Alteração   137 

Vicky Ford, Dita Charanzová, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 
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Proposta de resolução 

N.º 13 

 
Proposta de resolução Alteração 

13. Congratula-se com a intenção da 

Comissão de resolver o problema da atual 

fragmentação, mas lamenta que a sua 

comunicação não tenha sido 

suficientemente clara sobre a 

aplicabilidade da legislação existente da 

UE a diferentes modelos de economia 

colaborativa; 

13. Congratula-se com a intenção da 

Comissão de resolver o problema da atual 

fragmentação, mas lamenta que a sua 

comunicação não tenha sido 

suficientemente clara sobre a 

aplicabilidade da legislação existente da 

UE a diferentes modelos de economia 

colaborativa; solicita um quadro de 

aplicação claro do acervo de 

consumidores e da Diretiva Serviços; 

encoraja a Comissão e os 

Estados-Membros a garantir a aplicação 

total das regras em vigor, e a instaurar 

processos por infração sempre que se 

verificar a aplicação incorreta ou 

insuficiente da legislação; 

Or. en 

 

Alteração   138 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 
Proposta de resolução Alteração 

13. Congratula-se com a intenção da 

Comissão de resolver o problema da atual 

fragmentação, mas lamenta que a sua 

comunicação não tenha sido 

suficientemente clara sobre a 

aplicabilidade da legislação existente da 

UE a diferentes modelos de economia 

colaborativa; 

13. Congratula-se com a intenção da 

Comissão de resolver o problema da atual 

fragmentação, mas lamenta que a sua 

comunicação não tenha sido 

suficientemente clara sobre a 

aplicabilidade da legislação existente da 

UE a diferentes modelos de economia 

colaborativa; realça a questão da proteção 

de dados e insta todos os intervenientes a 

cumprirem e a aplicarem o regulamento 

geral sobre a proteção de dados na 

economia colaborativa; 
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Or. en 

 

Alteração   139 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 
Proposta de resolução Alteração 

13. Congratula-se com a intenção da 

Comissão de resolver o problema da atual 

fragmentação, mas lamenta que a sua 

comunicação não tenha sido 

suficientemente clara sobre a 

aplicabilidade da legislação existente da 

UE a diferentes modelos de economia 

colaborativa; 

13. Exorta a Comissão a resolver o 

problema da atual fragmentação, mas 

lamenta que a sua comunicação não tenha 

sido suficientemente clara sobre a 

aplicabilidade da legislação existente da 

UE a diferentes modelos de economia 

colaborativa; 

Or. it 

 

Alteração   140 

Maria Grapini 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 
Proposta de resolução Alteração 

13. Congratula-se com a intenção da 

Comissão de resolver o problema da atual 

fragmentação, mas lamenta que a sua 

comunicação não tenha sido 

suficientemente clara sobre a 

aplicabilidade da legislação existente da 

UE a diferentes modelos de economia 

colaborativa; 

13. Congratula-se com a intenção da 

Comissão de resolver o problema da atual 

fragmentação, mas lamenta que a sua 

comunicação não tenha sido 

suficientemente clara sobre a 

aplicabilidade da legislação existente da 

UE a diferentes modelos de economia 

colaborativa e propõe a melhoria da 

comunicação no mercado interno; 

Or. ro 

 

Alteração   141 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 
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Proposta de resolução 

N.º 13-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 13-A. Sublinha a legislação em vigor, 

nomeadamente a Diretiva Serviços, bem 

como o facto de, na prática, não ter sido 

totalmente aplicada em muitos 

Estados-Membros; insta a Comissão a 

instaurar novos processos por infração 

contra esses Estados-Membros que, 

embora tenham transposto a diretiva para 

a respetiva legislação, não asseguraram o 

seu cumprimento pelas autoridades locais 

e regionais; solicita à Comissão que 

agilize os processos por infração e os 

processos em matéria de concorrência, de 

modo a permitir a sua rápida conclusão, 

no que diz respeito a empresas e cidadãos; 

Or. en 

 

Alteração   142 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 13-A. Sublinha a necessidade de os 

Estados-Membros reforçarem a execução 

da legislação em vigor, sobretudo no que 

diz respeito à Diretiva Serviços; insta a 

Comissão a recorrer a todos os meios à 

sua disposição para garantir a aplicação 

total e adequada das regras relativas ao 

mercado único; solicita à Comissão que 

acelere os processos por infração, sempre 

que identifique uma aplicação incorreta 

ou insuficiente da legislação; 

Or. en 
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Alteração   143 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 13-A. Considera que não existem 

critérios universais para a classificação 

dos serviços prestados através das 

plataformas colaborativas e que é 

necessário tomar como base análises que 

tenham em conta as especificidades do 

setor e do território onde são prestados 

esses serviços; frisa, porém, a importância 

de distinguir serviços profissionais e 

serviços entre pares; tal distinção deve, 

em princípio, levar em consideração 

fatores como a frequência da prestação do 

serviço, a motivação da prestação do 

serviço e o nível de rendimento gerado 

pelo prestador de serviço: por exemplo, 

um serviço prestado com alguma 

frequência contra remuneração e não 

contra reembolso das despesas efetuadas e 

que tenha capacidade para gerar níveis de 

rendimento superiores aos limites 

estabelecidos pelas autoridades nacionais 

ou locais pode ser considerado atividade 

profissional; por outro lado, se uma 

plataforma eletrónica controla o 

fornecimento de serviços disponibilizados 

pelos prestadores nessa plataforma e 

estabelece termos e condições que 

determinam uma obrigação de fornecer o 

serviço - por exemplo, decide quando e 

com que frequência deve o prestador 

fornecer os serviços disponibilizados pela 

plataforma, a sua atividade deve ser 

considerada profissional; 

Or. it 
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Alteração   144 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 13-A. Simultaneamente, reconhece que a 

União Europeia não pode aceitar a 

flexibilidade sem segurança, quando é o 

cidadão que enfrenta os riscos do 

mercado e quando se verifica uma 

degradação dos padrões e das condições 

em matéria de emprego; 

Or. en 

 

Alteração   145 

Adam Szejnfeld 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 
Proposta de resolução Alteração 

14. Concorda que os requisitos de 

acesso ao mercado para plataformas 

colaborativas e prestadores de serviços 

devem ser necessários, justificados e 

proporcionados, e que esta avaliação deve 

depender da questão de saber se os 

serviços são prestados por profissionais 

ou particulares, de forma a que os 

requisitos jurídicos para os agentes na 

economia colaborativa sejam menos 

rigorosos; 

Suprimido 

Or. pl 

 

Alteração   146 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Proposta de resolução 
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N.º 14 

 
Proposta de resolução Alteração 

14. Concorda que os requisitos de 

acesso ao mercado para plataformas 

colaborativas e prestadores de serviços 

devem ser necessários, justificados e 

proporcionados, e que esta avaliação deve 

depender da questão de saber se os 

serviços são prestados por profissionais 

ou particulares, de forma a que os 

requisitos jurídicos para os agentes na 

economia colaborativa sejam menos 

rigorosos; 

14. Concorda que, nos termos do 

Tratado da UE e do direito derivado 

aplicável, os requisitos de acesso ao 

mercado para plataformas colaborativas e 

prestadores de serviços devem ser 

necessários, justificados e proporcionados, 

de modo a cumprir objetivos legítimos de 

interesse geral, nos termos da Diretiva 

Serviços; recorda que, de acordo com a 

Diretiva Serviços, as autoridades dos 

Estados-Membros estão obrigadas a rever 

a legislação em vigor e eliminar essas 

restrições ao nível do mercado; considera 
que os requisitos jurídicos para os agentes 

na economia colaborativa devem ser menos 

rigorosos; 

Or. en 

 

Alteração   147 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 
Proposta de resolução Alteração 

14. Concorda que os requisitos de 

acesso ao mercado para plataformas 

colaborativas e prestadores de serviços 

devem ser necessários, justificados e 

proporcionados, e que esta avaliação deve 

depender da questão de saber se os 

serviços são prestados por profissionais ou 

particulares, de forma a que os requisitos 

jurídicos para os agentes na economia 

colaborativa sejam menos rigorosos; 

14. Concorda que os requisitos de 

acesso ao mercado para plataformas 

colaborativas e prestadores de serviços 

devem ser necessários, justificados e 

proporcionados, e que esta avaliação 

poderá, em determinadas situações, mas 

nem sempre, ter em conta a questão de 

saber se os serviços são prestados por 

profissionais ou particulares, de forma a 

que os requisitos jurídicos para os agentes 

na economia colaborativa sejam menos 

rigorosos; reconhece a necessidade de os 

operadores históricos e os novos 

operadores, bem como os serviços 

associados às plataformas digitais, se 
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desenvolverem num ambiente 

concorrencial favorável às empresas, com 

transparência em matéria de alterações 

legislativas; 

Or. en 

 

Alteração   148 

Antonio López-Istúriz White 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 
Proposta de resolução Alteração 

14. Concorda que os requisitos de 

acesso ao mercado para plataformas 

colaborativas e prestadores de serviços 

devem ser necessários, justificados e 

proporcionados, e que esta avaliação deve 

depender da questão de saber se os serviços 

são prestados por profissionais ou 

particulares, de forma a que os requisitos 

jurídicos para os agentes na economia 

colaborativa sejam menos rigorosos; 

14. Concorda que os requisitos de 

acesso ao mercado para plataformas 

colaborativas e prestadores de serviços 

devem ser necessários, justificados e 

proporcionados, e que esta avaliação deve 

depender da questão de saber se os serviços 

são prestados por profissionais ou 

particulares, de forma a que os requisitos 

jurídicos para os agentes na economia 

colaborativa sejam adequados à sua 

natureza, sem prejuízo de manterem os 

padrões de qualidade; 

Or. es 

 

Alteração   149 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 
Proposta de resolução Alteração 

14. Concorda que os requisitos de 

acesso ao mercado para plataformas 

colaborativas e prestadores de serviços 

devem ser necessários, justificados e 

proporcionados, e que esta avaliação deve 

depender da questão de saber se os serviços 

14. Concorda que os requisitos de 

acesso ao mercado para plataformas 

colaborativas e prestadores de serviços 

devem ser necessários, justificados e 

proporcionados, e que esta avaliação deve 

depender da questão de saber se os serviços 
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são prestados por profissionais ou 

particulares, de forma a que os requisitos 

jurídicos para os agentes na economia 

colaborativa sejam menos rigorosos; 

são prestados por profissionais ou 

particulares, de forma a que os requisitos 

jurídicos para os agentes na economia 

colaborativa sejam menos rigorosos ou não 

existam de todo; 

Or. en 

 

Alteração   150 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 
Proposta de resolução Alteração 

14. Concorda que os requisitos de 

acesso ao mercado para plataformas 

colaborativas e prestadores de serviços 

devem ser necessários, justificados e 

proporcionados, e que esta avaliação deve 

depender da questão de saber se os serviços 

são prestados por profissionais ou 

particulares, de forma a que os requisitos 

jurídicos para os agentes na economia 

colaborativa sejam menos rigorosos; 

14. Concorda que os requisitos de 

acesso ao mercado para plataformas 

colaborativas e prestadores de serviços 

devem ser necessários, justificados e 

proporcionados, e que esta avaliação deve 

depender da questão de saber se os serviços 

são prestados por profissionais ou 

particulares, devendo também levar em 

conta a distinção entre serviços 

profissionais e serviços na economia 

colaborativa, sujeitando este tipo de 

serviços entre pares a requisitos jurídicos 
menos rigorosos, em função de cada caso; 

Or. it 

 

Alteração   151 

Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, Antonio López-Istúriz 

White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 
Proposta de resolução Alteração 

14. Concorda que os requisitos de 

acesso ao mercado para plataformas 

colaborativas e prestadores de serviços 

14. Sublinha que qualquer requisito 

de acesso ao mercado para plataformas 

colaborativas e prestadores de serviços 
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devem ser necessários, justificados e 

proporcionados, e que esta avaliação deve 

depender da questão de saber se os serviços 

são prestados por profissionais ou 

particulares, de forma a que os requisitos 

jurídicos para os agentes na economia 

colaborativa sejam menos rigorosos; 

deve ser necessário, justificado e 

proporcionado, e que esta avaliação deve 

depender da questão de saber se os serviços 

são prestados por profissionais ou 

particulares, de forma a que os requisitos 

jurídicos para os agentes na economia 

colaborativa sejam menos rigorosos; 

Or. en 

 

Alteração   152 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 
Proposta de resolução Alteração 

14. Concorda que os requisitos de 

acesso ao mercado para plataformas 

colaborativas e prestadores de serviços 

devem ser necessários, justificados e 

proporcionados, e que esta avaliação deve 

depender da questão de saber se os serviços 

são prestados por profissionais ou 

particulares, de forma a que os requisitos 

jurídicos para os agentes na economia 

colaborativa sejam menos rigorosos; 

14. Concorda que os requisitos de 

acesso ao mercado para plataformas 

colaborativas e prestadores de serviços 

devem ser necessários, justificados e 

proporcionados, e que esta avaliação deve 

depender, nomeadamente, da questão de 

saber se os serviços são prestados por 

profissionais ou particulares, de forma a 

que os requisitos jurídicos para os agentes 

na economia colaborativa sejam menos 

rigorosos e a que sejam tidas em conta as 

diferenças entre setores; no entanto, 

sublinha que os operadores históricos e os 

novos operadores, bem como os serviços 

associados às plataformas digitais e à 

economia colaborativa, necessitam de se 

desenvolver num ambiente favorável às 

empresas, nomeadamente com uma maior 

transparência em matéria de alterações 

legislativas e que podem coexistir num 

ambiente concorrencial saudável, por 

oposição às abusivas cláusulas de exceção 

em matéria de legislação da UE, que têm 

por objetivo impedir a entrada de novos 

intervenientes no mercado; 

Or. en 
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Alteração   153 

Jiří Maštálka 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 
Proposta de resolução Alteração 

14. Concorda que os requisitos de 

acesso ao mercado para plataformas 

colaborativas e prestadores de serviços 

devem ser necessários, justificados e 

proporcionados, e que esta avaliação deve 

depender da questão de saber se os serviços 

são prestados por profissionais ou 

particulares, de forma a que os requisitos 

jurídicos para os agentes na economia 

colaborativa sejam menos rigorosos; 

14. Concorda que os requisitos de 

acesso ao mercado para plataformas 

colaborativas e prestadores de serviços 

devem ser necessários, justificados e 

proporcionados, e que esta avaliação deve 

depender da questão de saber se os serviços 

são prestados por profissionais ou 

particulares, de forma a que os requisitos 

jurídicos para os agentes na economia 

colaborativa sejam menos rigorosos; no 

entanto, os padrões elevados de proteção 

dos consumidores devem continuar a ser 

uma prioridade; 

Or. en 

 

Alteração   154 

Jiří Maštálka 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 
Proposta de resolução Alteração 

14. Concorda que os requisitos de 

acesso ao mercado para plataformas 

colaborativas e prestadores de serviços 

devem ser necessários, justificados e 

proporcionados, e que esta avaliação deve 

depender da questão de saber se os serviços 

são prestados por profissionais ou 

particulares, de forma a que os requisitos 

jurídicos para os agentes na economia 

colaborativa sejam menos rigorosos; 

14. Concorda que os requisitos de 

acesso ao mercado para plataformas 

colaborativas e prestadores de serviços 

devem ser necessários, justificados e 

proporcionados, e que esta avaliação deve 

depender, nomeadamente, da questão de 

saber se os serviços são prestados por 

profissionais ou particulares, de forma a 

que os requisitos jurídicos para os agentes 

na economia colaborativa sejam menos 

rigorosos; 
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Or. en 

 

Alteração   155 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard 

 

Proposta de resolução 

N.º 14-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 14-A. Acolhe com agrado as propostas 

relativas ao pacote de serviços, bem como 

as orientações sobre as profissões 

regulamentadas; solicita uma revisão e 

harmonização suplementar das regras 

relativas ao acesso às atividades e 

profissões regulamentadas na Europa, de 

forma a que os novos operadores e os 

serviços associados às plataformas 

digitais e à economia colaborativa se 

possam desenvolver num ambiente 

favorável às empresas, nomeadamente 

com uma maior transparência em matéria 

de alterações legislativas, e possam 

coexistir com os operadores históricos, 

num ambiente concorrencial saudável; 

Or. en 

 

Alteração   156 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Proposta de resolução 

N.º 14-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 14-B. Concorda com o disposto na 

comunicação, nomeadamente que, ao 

avaliar se os requisitos de acesso ao 

mercado e outros requisitos estão em 

conformidade com as condições 

estabelecidas na Diretiva Serviços, os 

Estados-Membros devem ter em conta as 

características específicas dos modelos 
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empresariais da economia colaborativa; 

concorda com o documento de reflexão do 

Conselho relativo à economia 

colaborativa em como nem tudo o que no 

passado se considerou justificado e 

proporcionado num determinado setor da 

economia deve automaticamente também 

ser considerado justificado e 

proporcionado no que diz respeito à 

economia colaborativa; 

Or. en 

 

Alteração   157 

Adam Szejnfeld 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15. Exorta a Comissão a fornecer 

mais orientações aos Estados-Membros, 

com vista a estabelecer critérios eficazes 

para distinguir entre agentes da economia 

colaborativa e profissionais, que são 

fundamentais para o desenvolvimento 

equitativo da economia colaborativa; 

Suprimido 

Or. pl 

 

Alteração   158 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15. Exorta a Comissão a fornecer 

mais orientações aos Estados-Membros, 

com vista a estabelecer critérios eficazes 

para distinguir entre agentes da economia 

colaborativa e profissionais, que são 

Suprimido 



 

PE599.597v01-00 80/187 AM\1116419PT.docx 

PT 

fundamentais para o desenvolvimento 

equitativo da economia colaborativa; 

Or. fr 

 

Alteração   159 

Vicky Ford, Dita Charanzová, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15. Exorta a Comissão a fornecer mais 

orientações aos Estados-Membros, com 

vista a estabelecer critérios eficazes para 
distinguir entre agentes da economia 

colaborativa e profissionais, que são 

fundamentais para o desenvolvimento 

equitativo da economia colaborativa; 

15. Exorta a Comissão e os 

Estados-Membros a trabalharem em 

conjunto no sentido de elaborarem 

orientações destinadas a distinguir entre 

agentes da economia colaborativa e 

profissionais, que são fundamentais para o 

desenvolvimento equitativo da economia 

colaborativa; insta a Comissão Europeia a 

efetuar um estudo sobre os limites 

existentes ao nível da economia 

colaborativa nos Estados-Membros, de 

modo a melhor conhecer as práticas 

atuais e a poder determinar a melhor 

forma de prosseguir, tendo em conta as 

diferenças em termos de poder de compra 

e de realidades económicas entre os 

Estados-Membros; reconhece que uma 

solução única para todos poderá não ser 

adequada; observa que as referidas 

orientações devem ter em conta o facto de, 

consoante a área do Direito em questão, 

poderem existir diversas definições sobre 

o que é um profissional; sublinha que um 

importante critério de distinção entre um 

par e um profissional consiste em 

verificar se o utilizador tem lucro ou 

apenas partilha os custos; 

Or. en 

 

Alteração   160 
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Jiří Pospíšil 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15. Exorta a Comissão a fornecer mais 

orientações aos Estados-Membros, com 

vista a estabelecer critérios eficazes para 

distinguir entre agentes da economia 

colaborativa e profissionais, que são 

fundamentais para o desenvolvimento 

equitativo da economia colaborativa; 

15. Convida a Comissão a fornecer 

mais recomendações aos 

Estados-Membros, com vista a estabelecer 

critérios eficazes para distinguir entre 

agentes da economia colaborativa e 

profissionais, que são fundamentais para o 

desenvolvimento equitativo da economia 

colaborativa; 

Or. cs 

 

Alteração   161 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15. Exorta a Comissão a fornecer mais 

orientações aos Estados-Membros, com 

vista a estabelecer critérios eficazes para 

distinguir entre agentes da economia 

colaborativa e profissionais, que são 

fundamentais para o desenvolvimento 

equitativo da economia colaborativa; 

15. Observa a tendência registada em 

muitos Estados-Membros de estabelecer 

limites para distinguir serviços 

profissionais de serviços entre pares e 

sugere que esses limites não sejam 

rígidos, antes tenham em conta as 

características dos setores em que é 

prestado o serviço profissional, assim 

como a situação socioeconómica do 

território; exorta, também, a Comissão a 

fornecer mais orientações aos Estados-

Membros, com vista a estabelecer critérios 

eficazes para distinguir entre agentes da 

economia colaborativa e profissionais, que 

são fundamentais para o desenvolvimento 

equitativo da economia colaborativa; 

Or. it 
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Alteração   162 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta de resolução 

N.º 15-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 15-A. Sublinha a necessidade de 

elaborar definições claras, de forma a 

proporcionar segurança jurídica às 

plataformas e aos seus utilizadores, bem 

como de modo a assegurar o 

desenvolvimento da economia 

colaborativa na UE; observa que, no que 

diz respeito ao setor dos transportes, é 

importante distinguir de forma clara 

entre, por um lado, (i) a viagem em 

conjunto com partilha de custos 

(«carpooling»), no âmbito de uma viagem 

que o condutor tenha planeado para si 

próprio e, por outro, (ii) os serviços 

regulamentados de transporte de 

passageiros; 

Or. en 

 

Alteração   163 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Vicky Ford, Kaja Kallas 

 

Proposta de resolução 

N.º 15-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 15-A. Sublinha que quaisquer limites 

que se baseiem em níveis de rendimentos 

devem ter em conta as diferenças 

significativas que existem a esse nível e 

em matéria de preços entre os 

Estados-Membros e salienta que não pode 

ser estabelecido um limite de rendimentos 

igual para todos na UE; 

Or. en 
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Alteração   164 

Adam Szejnfeld 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 
Proposta de resolução Alteração 

16. Chama a atenção, ao mesmo 

tempo, para o risco de o estabelecimento 

de limites poder criar uma disparidade 

entre as micro e as pequenas empresas, 

por um lado, e os agentes da economia 

colaborativa, por outro; apela, por 

conseguinte, a uma revisão da legislação 

aplicável aos prestadores de serviços 

profissionais, a fim de nivelar as condições 

de concorrência entre categorias 

semelhantes de prestadores de serviços e 

de suprimir os entraves regulamentares 

desnecessários; 

16. apela a uma revisão da legislação 

aplicável aos prestadores de serviços 

profissionais, a fim de nivelar as condições 

de concorrência entre os prestadores de 

serviços e de suprimir os entraves 

regulamentares desnecessários; 

Or. pl 

 

Alteração   165 

Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 
Proposta de resolução Alteração 

16. Chama a atenção, ao mesmo tempo, 

para o risco de o estabelecimento de limites 

poder criar uma disparidade entre as 

micro e as pequenas empresas, por um 

lado, e os agentes da economia 

colaborativa, por outro; apela, por 

conseguinte, a uma revisão da legislação 

aplicável aos prestadores de serviços 

profissionais, a fim de nivelar as 

condições de concorrência entre 

categorias semelhantes de prestadores de 

serviços e de suprimir os entraves 

16. Chama a atenção para o risco de o 

estabelecimento de limites poder criar 

uma correspondente demarcação entre os 

agentes da economia colaborativa e as 

empresas; sublinha ao mesmo tempo que 

é imperativo suprimir os entraves 

regulamentares desnecessários, em 

especial para as micro e pequenas 

empresas; 
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regulamentares desnecessários; 

Or. de 

 

Alteração   166 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 
Proposta de resolução Alteração 

16. Chama a atenção, ao mesmo tempo, 

para o risco de o estabelecimento de limites 

poder criar uma disparidade entre as micro 

e as pequenas empresas, por um lado, e os 

agentes da economia colaborativa, por 

outro; apela, por conseguinte, a uma 

revisão da legislação aplicável aos 

prestadores de serviços profissionais, a fim 

de nivelar as condições de concorrência 

entre categorias semelhantes de 

prestadores de serviços e de suprimir os 

entraves regulamentares desnecessários; 

16. Considera que os agentes da 

economia colaborativa que, na maioria 

dos casos, são cidadãos particulares que 

prestam serviços a título ocasional, não 

devem estar abrangidos pela definição de 

prestador de serviços profissionais e que, 

nesse contexto, os limites podem ser úteis 

para isentar esses agentes no que diz 

respeito aos requisitos jurídicos. Chama a 

atenção, ao mesmo tempo, para o risco de 

o estabelecimento de um limite poder não 

só criar uma disparidade entre as micro e 

as pequenas empresas, por um lado, e os 

agentes da economia colaborativa, por 

outro, mas também de poder criar uma 

disparidade entre municípios, regiões e 

Estados-Membros, caso se estabeleçam 

diferentes limites a nível local, regional 

ou nacional; apela, por conseguinte, a uma 

simplificação e modernização da 

legislação aplicável aos prestadores de 

serviços profissionais, a fim de suprimir os 

entraves regulamentares desnecessários e 

de assegurar que os requisitos jurídicos 

são proporcionais, necessários e não 

discriminatórios; 

Or. en 

 

Alteração   167 

Vicky Ford, Dita Charanzová, Daniel Dalton 
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Proposta de resolução 

N.º 16 

 
Proposta de resolução Alteração 

16. Chama a atenção, ao mesmo tempo, 

para o risco de o estabelecimento de limites 

poder criar uma disparidade entre as micro 

e as pequenas empresas, por um lado, e os 

agentes da economia colaborativa, por 

outro; apela, por conseguinte, a uma 

revisão da legislação aplicável aos 

prestadores de serviços profissionais, a 

fim de nivelar as condições de 

concorrência entre categorias 

semelhantes de prestadores de serviços e 
de suprimir os entraves regulamentares 

desnecessários; 

16. Chama a atenção, ao mesmo tempo, 

para o risco de o estabelecimento de limites 

poder criar uma disparidade entre as micro 

e as pequenas empresas, por um lado, e os 

agentes da economia colaborativa, por 

outro; apela, por conseguinte, à realização 

de uma avaliação exaustiva dos possíveis 

impactos, antes de se ponderar se a 

legislação aplicável aos prestadores de 

serviços profissionais deve ser revista, a 

fim de suprimir os entraves regulamentares 

desnecessários; recomenda alguma 

prudência no que diz respeito aos apelos à 

adoção de medidas legislativas que 

prejudicam a inovação; 

Or. en 

 

Alteração   168 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 
Proposta de resolução Alteração 

16. Chama a atenção, ao mesmo tempo, 

para o risco de o estabelecimento de 

limites poder criar uma disparidade entre 

as micro e as pequenas empresas, por um 

lado, e os agentes da economia 

colaborativa, por outro; apela, por 

conseguinte, a uma revisão da legislação 

aplicável aos prestadores de serviços 

profissionais, a fim de nivelar as condições 

de concorrência entre categorias 

semelhantes de prestadores de serviços e 

de suprimir os entraves regulamentares 

desnecessários; 

16. Chama a atenção, ao mesmo tempo, 

para o risco de as normas aplicáveis 

poderem criar uma disparidade entre as 

micro e as pequenas empresas, por um 

lado, e os agentes da economia 

colaborativa, por outro; apela, por 

conseguinte, a uma revisão da legislação 

aplicável aos prestadores de serviços 

profissionais, a fim de nivelar as condições 

de concorrência entre categorias 

semelhantes de prestadores de serviços e 

de suprimir os entraves regulamentares 

desnecessários; 

Or. it 
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Alteração   169 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 
Proposta de resolução Alteração 

16. Chama a atenção, ao mesmo tempo, 

para o risco de o estabelecimento de limites 

poder criar uma disparidade entre as micro 

e as pequenas empresas, por um lado, e os 

agentes da economia colaborativa, por 

outro; apela, por conseguinte, a uma 

revisão da legislação aplicável aos 

prestadores de serviços profissionais, a fim 

de nivelar as condições de concorrência 

entre categorias semelhantes de prestadores 

de serviços e de suprimir os entraves 

regulamentares desnecessários; 

16. Chama a atenção, ao mesmo tempo, 

para o risco de o estabelecimento de limites 

poder criar uma disparidade entre as micro 

e as pequenas empresas, por um lado, e os 

agentes da economia colaborativa, por 

outro; apela, por conseguinte, a uma 

revisão da legislação aplicável aos 

prestadores de serviços profissionais, a fim 

de nivelar as condições de concorrência 

entre categorias semelhantes de prestadores 

de serviços e de aproveitar essa 

transformação para suprimir os entraves 

regulamentares desnecessários que todos 

os operadores, colaborativos e 

tradicionais, enfrentam; 

Or. en 

 

Alteração   170 

Adam Szejnfeld 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 
Proposta de resolução Alteração 

17. Entende que os consumidores 

devem usufruir de um nível de proteção 

elevado e eficaz, independentemente de os 

serviços serem fornecidos por 

profissionais ou agentes da economia 

colaborativa; salienta, em particular, a 

importância que reveste a proteção dos 

consumidores em transações entre 

agentes da economia colaborativa; 

congratula-se com a iniciativa da 

17. Entende que se devem evitar abusos 

da economia colaborativa; 
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Comissão de assegurar a adequação da 

legislação relativa à defesa do consumidor 

e de evitar abusos da economia 

colaborativa; 

Or. pl 

 

Alteração   171 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 
Proposta de resolução Alteração 

17. Entende que os consumidores 

devem usufruir de um nível de proteção 

elevado e eficaz, independentemente de os 

serviços serem fornecidos por profissionais 

ou agentes da economia colaborativa; 

salienta, em particular, a importância que 

reveste a proteção dos consumidores em 

transações entre agentes da economia 

colaborativa; congratula-se com a 
iniciativa da Comissão de assegurar a 

adequação da legislação relativa à defesa 

do consumidor e de evitar abusos da 
economia colaborativa; 

17. Entende que os consumidores 

devem usufruir de um nível de proteção 

elevado e eficaz, independentemente de os 

serviços serem fornecidos por profissionais 

ou agentes da economia colaborativa; 

congratula-se com a iniciativa da 

Comissão de assegurar a adequação da 

legislação relativa à defesa do consumidor 

e de evitar abusos da economia 

colaborativa; no entanto, sublinha que 

esta iniciativa deve ter em conta o 

comportamento dos consumidores e das 

plataformas ao nível da economia 

colaborativa, na medida em que os 

consumidores são mais ativos e estão mais 

capacitados do que nos mercados 

tradicionais e que as plataformas da 

economia colaborativa são mais reativas e 

expeditas no que diz respeito à satisfação 

do consumidor, pois o seu modelo 

empresarial baseia-se, em grande medida, 

na confiança; 

Or. en 

 

Alteração   172 

Vicky Ford, Dita Charanzová, Daniel Dalton 

 

Proposta de resolução 
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N.º 17 

 
Proposta de resolução Alteração 

17. Entende que os consumidores 

devem usufruir de um nível de proteção 

elevado e eficaz, independentemente de os 

serviços serem fornecidos por profissionais 

ou agentes da economia colaborativa; 

salienta, em particular, a importância que 

reveste a proteção dos consumidores em 

transações entre agentes da economia 

colaborativa; congratula-se com a 

iniciativa da Comissão de assegurar a 

adequação da legislação relativa à defesa 

do consumidor e de evitar abusos da 

economia colaborativa; 

17. Entende que os consumidores 

devem usufruir de um nível de proteção 

elevado e eficaz, independentemente de os 

serviços serem fornecidos por profissionais 

ou agentes da economia colaborativa; 

salienta, em particular, a importância que 

reveste a proteção dos consumidores em 

transações entre agentes da economia 

colaborativa; congratula-se com a 

iniciativa da Comissão de assegurar a 

adequação da legislação relativa à defesa 

do consumidor e de evitar abusos da 

economia colaborativa; reconhece que 

algumas formas de proteção podem ser 

asseguradas por meio de plataformas, sem 

que seja necessária regulamentação; 

Or. en 

 

Alteração   173 

Jiří Pospíšil 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 
Proposta de resolução Alteração 

17. Entende que os consumidores 

devem usufruir de um nível de proteção 

elevado e eficaz, independentemente de os 

serviços serem fornecidos por profissionais 

ou agentes da economia colaborativa; 

salienta, em particular, a importância que 

reveste a proteção dos consumidores em 

transações entre agentes da economia 

colaborativa; congratula-se com a 

iniciativa da Comissão de assegurar a 

adequação da legislação relativa à defesa 

do consumidor e de evitar abusos da 

economia colaborativa; 

17. Entende que os consumidores 

devem usufruir de um nível de proteção 

elevado e eficaz, independentemente de os 

serviços serem fornecidos por profissionais 

ou agentes da economia colaborativa; 

salienta, em particular, a importância que 

reveste a proteção dos consumidores em 

transações entre agentes da economia 

colaborativa; congratula-se com o objetivo 

de assegurar a adequação da legislação 

relativa à defesa do consumidor e de evitar 

abusos da economia colaborativa; 

Or. cs 
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Alteração   174 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 
Proposta de resolução Alteração 

17. Entende que os consumidores 

devem usufruir de um nível de proteção 

elevado e eficaz, independentemente de os 

serviços serem fornecidos por profissionais 

ou agentes da economia colaborativa; 

salienta, em particular, a importância que 

reveste a proteção dos consumidores em 

transações entre agentes da economia 

colaborativa; congratula-se com a 

iniciativa da Comissão de assegurar a 

adequação da legislação relativa à defesa 

do consumidor e de evitar abusos da 

economia colaborativa; 

17. Entende que os consumidores 

devem usufruir de um nível de proteção 

elevado e eficaz, independentemente de os 

serviços serem fornecidos por profissionais 

ou agentes da economia colaborativa; 

salienta, em particular, a importância que 

reveste a proteção dos consumidores em 

transações entre agentes da economia 

colaborativa; congratula-se com a 

iniciativa da Comissão de assegurar a 

adequação da legislação relativa à defesa 

do consumidor e de evitar abusos da 

economia colaborativa; sublinha a 

importância de procurar soluções que 

melhorem a segurança dos consumidores 

e que reduzam, tanto quanto possível, os 

riscos de violência com base no género, 

no âmbito da prestação e da aceitação de 

serviços no quadro da economia 

colaborativa; 

Or. en 

 

Alteração   175 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 
Proposta de resolução Alteração 

17. Entende que os consumidores 

devem usufruir de um nível de proteção 

17. Entende que os consumidores 

devem usufruir de um nível de proteção 
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elevado e eficaz, independentemente de os 

serviços serem fornecidos por profissionais 

ou agentes da economia colaborativa; 

salienta, em particular, a importância que 

reveste a proteção dos consumidores em 

transações entre agentes da economia 

colaborativa; congratula-se com a 

iniciativa da Comissão de assegurar a 

adequação da legislação relativa à defesa 

do consumidor e de evitar abusos da 

economia colaborativa; 

elevado e eficaz, independentemente de os 

serviços serem fornecidos por profissionais 

ou agentes da economia colaborativa; 

salienta, em particular, a importância que 

reveste a proteção dos consumidores em 

transações entre agentes da economia 

colaborativa; congratula-se com a 

iniciativa da Comissão de assegurar a 

adequação da legislação relativa à defesa 

do consumidor e de evitar abusos da 

economia colaborativa; sublinha a 

importância de procurar soluções que 

melhorem a segurança dos consumidores 

e que reduzam, tanto quanto possível, os 

riscos de violência com base no género, 

no âmbito da prestação e da aceitação de 

serviços no quadro da economia 

colaborativa; 

Or. en 

 

Alteração   176 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 
Proposta de resolução Alteração 

17. Entende que os consumidores 

devem usufruir de um nível de proteção 

elevado e eficaz, independentemente de os 

serviços serem fornecidos por profissionais 

ou agentes da economia colaborativa; 

salienta, em particular, a importância que 

reveste a proteção dos consumidores em 

transações entre agentes da economia 

colaborativa; congratula-se com a 

iniciativa da Comissão de assegurar a 

adequação da legislação relativa à defesa 

do consumidor e de evitar abusos da 

economia colaborativa; 

17. Entende que os consumidores 

devem usufruir de um nível de proteção 

elevado e eficaz, independentemente de os 

serviços serem fornecidos por profissionais 

ou agentes da economia colaborativa; 

salienta, em particular, a importância que 

reveste a proteção dos consumidores em 

transações entre agentes da economia 

colaborativa; congratula-se com a 

iniciativa da Comissão de assegurar a 

adequação da legislação relativa à defesa 

do consumidor e de evitar abusos da 

economia colaborativa; salienta a 

necessidade de maior clareza no que se 

refere à defesa do consumidor em caso de 

litígio; 
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Or. it 

 

Alteração   177 

Olga Sehnalová 

 

Proposta de resolução 

N.º 17-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 17-A. Observa que os consumidores 

deveriam ter acesso a informação que 

lhes permita saber se as críticas feitas por 

outros utilizadores sobre um serviço 

poderão sofrer a influência do 

fornecedor, por exemplo, sob a forma de 

publicidade paga; 

Or. cs 

 

Alteração   178 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

 

Proposta de resolução 

N.º 17-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 17-A. Observa que o assédio coloca um 

desafio especial à igualdade de género no 

domínio dos serviços da economia 

colaborativa; salienta que, embora a 

política de «tolerância zero» perante o 

assédio, adotada por muitas plataformas, 

constitua uma boa prática que deve ser 

reforçada no setor, é necessário que as 

plataformas em causa deem prioridade à 

prevenção do assédio e ponderem a 

criação de procedimentos claros para a 

comunicação de casos de abuso por parte 

dos utilizadores; 

Or. en 
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Alteração   179 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Proposta de resolução 

N.º 17-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 17-A. Observa que o assédio coloca um 

desafio especial à igualdade de género no 

domínio dos serviços da economia 

colaborativa; salienta que, embora a 

política de «tolerância zero» perante o 

assédio, adotada por muitas plataformas, 

constitua uma boa prática que deve ser 

reforçada no setor, é necessário que as 

plataformas em causa deem prioridade à 

prevenção do assédio e ponderem a 

criação de procedimentos claros para a 

comunicação de casos de abuso por parte 

dos utilizadores; 

Or. en 

 

Alteração   180 

Olga Sehnalová 

 

Proposta de resolução 

N.º 17-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 17-B. Considera que se as entidades que 

organizam a celebração de contratos na 

economia colaborativa não tiverem os 

seus próprios mecanismos e medidas bem 

desenvolvidos para a resolução de litígios, 

os consumidores poderão ter dificuldades 

em exercer os seus direitos; 

Or. cs 
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Alteração   181 

Olga Sehnalová 

 

Proposta de resolução 

N.º 17-C (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 17-C. Os consumidores que procuram 

serviços na economia colaborativa devem 

estar cientes dos seus direitos e obrigações 

caso celebrem um contrato interpares 

(«peer-to-peer»), e obter explicações sobre 

as diferenças entres estes e os seus 

direitos e obrigações quando celebram um 

contrato com um prestador de serviços 

profissional; 

Or. cs 

 

Alteração   182 

Adam Szejnfeld 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 
Proposta de resolução Alteração 

18. Salienta que, em muitos casos, são 

ainda necessárias normas de proteção dos 

consumidores na economia colaborativa, 

em especial devido à persistente 

informação assimétrica ou falta de 

escolha; 

Suprimido 

Or. pl 

 

Alteração   183 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 
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Proposta de resolução Alteração 

18. Salienta que, em muitos casos, são 

ainda necessárias normas de proteção dos 

consumidores na economia colaborativa, 

em especial devido à persistente 

informação assimétrica ou falta de 

escolha; 

18. Na medida em que continuam a 

existir agentes que dominam o mercado e, 

por conseguinte, também persiste uma 

falta de escolha ou de concorrência, 

poderão ainda ser necessárias normas de 

proteção dos consumidores clássicas, bem 

como medidas destinadas a assegurar que 

os novos intervenientes no mercado têm 

acesso a mercados locais ou regionais; 

Or. en 

 

Alteração   184 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 
Proposta de resolução Alteração 

18. Salienta que, em muitos casos, são 

ainda necessárias normas de proteção dos 

consumidores na economia colaborativa, 

em especial devido à persistente 
informação assimétrica ou falta de escolha; 

18. Salienta que são ainda necessárias 

normas de proteção dos consumidores na 

economia colaborativa onde ainda persiste 

informação assimétrica ou falta de escolha; 

por conseguinte, sublinha que a 

necessidade de proteção dos 

consumidores se deve basear sobretudo 

numa avaliação sobre em que medida a 

tecnologia resolve o problema da 

informação assimétrica; 

Or. en 

 

Alteração   185 

Nicola Danti, Kerstin Westphal, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, 

Virginie Rozière, Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, 

Anna Hedh, Pina Picierno, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 
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Proposta de resolução Alteração 

18. Salienta que, em muitos casos, são 

ainda necessárias normas de proteção dos 

consumidores na economia colaborativa, 

em especial devido à persistente 

informação assimétrica ou falta de 

escolha; 

18. Salienta que, em muitos casos, 

devido à persistente informação 

assimétrica ou falta de escolha, são ainda 

necessárias normas de proteção dos 

consumidores na economia colaborativa, 

em especial no que diz respeito às 

obrigações das partes envolvidas em 

matéria de informação e transparência; 

sublinha que a transparência é 

fundamental para a proteção dos 

consumidores e para o desenvolvimento 

de confiança na economia colaborativa; 

Or. en 

 

Alteração   186 

Anna Hedh 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 
Proposta de resolução Alteração 

18. Salienta que, em muitos casos, são 

ainda necessárias normas de proteção dos 

consumidores na economia colaborativa, 

em especial devido à persistente 

informação assimétrica ou falta de escolha; 

18. Salienta que são ainda necessárias 

normas de proteção dos consumidores na 

economia colaborativa, em especial devido 

à persistente informação assimétrica ou 

falta de escolha; 

Or. en 

 

Alteração   187 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 
Proposta de resolução Alteração 

18. Salienta que, em muitos casos, são 

ainda necessárias normas de proteção dos 

consumidores na economia colaborativa, 

18. Salienta que, em muitos casos, são 

ainda necessárias normas de proteção dos 

consumidores na economia colaborativa; 
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em especial devido à persistente 

informação assimétrica ou falta de escolha; 
considera igualmente que é frequente a 

economia colaborativa capacitar os 

consumidores por meio da 

disponibilização de informação e escolhas 

adicionais, embora tal não suceda em 

determinados domínios, em especial 

devido à persistente informação 

assimétrica ou falta de escolha; 

Or. en 

 

Alteração   188 

Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Proposta de resolução 

N.º 18-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 18-A. Chama a atenção para o facto de 

muitas ofertas na economia colaborativa 

terem como base avaliações de clientes, 

havendo alguns prestadores de serviços 

que usam avaliações falsas para obter 

uma vantagem competitiva; Sublinha, 

portanto, que a autenticidade das 

avaliações deveria ser assegurada por 

organismos independentes acreditados. 

Or. de 

 

Alteração   189 

Nicola Danti, Kerstin Westphal, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, 

Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio 

Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Pina Picierno, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, 

Lucy Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 18-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 18-A. Sublinha a importância de 

assegurar que é disponibilizada aos 
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consumidores informação adequada sobre 

o regime jurídico aplicável a cada 

transação, sobre os critérios utilizados 

para determinar a natureza profissional 

ou não profissional da transação, bem 

como sobre os direitos e as obrigações 

jurídicas pertinentes; 

Or. en 

 

Alteração   190 

Olga Sehnalová 

 

Proposta de resolução 

N.º 18-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 18-A. Recorda que a segurança dos 

produtos colocados no mercado é de 

importância vital para a proteção do 

consumidor; considera fundamental que 

a economia colaborativa faculte aos 

consumidores uma garantia da segurança 

dos produtos e serviços oferecidos; 

Or. cs 

 

Alteração   191 

Olga Sehnalová 

 

Proposta de resolução 

N.º 18-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 18-B. Entende que as plataformas 

colaborativas devem ser obrigadas a 

conservar sempre registos que permitam 

rastrear todas as relações contratuais 

estabelecidas através delas, incluindo as 

duas partes contratantes, nomeadamente 

para efeitos de resolução de litígios; 
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Or. cs 

 

Alteração   192 

Olga Sehnalová 

 

Proposta de resolução 

N.º 18-C (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 18-C. Salienta que a economia 

colaborativa não pode ser utilizada para 

contornar a legislação em matéria de 

defesa do consumidor e segurança ou 

proteção da saúde pública; 

Or. cs 

 

Alteração   193 

Olga Sehnalová 

 

Proposta de resolução 

N.º 18-D (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 18-D. Assinala que para o consumidor 

pode nem sempre ser claro com quem está 

a celebrar um contrato na economia 

colaborativa e qual é o regime jurídico 

aplicável ao mesmo; entende que uma 

identificação suficiente dos utilizadores 

dos serviços da economia colaborativa é 

uma medida fundamental que pode servir 

para limitar eventuais mal-entendidos e 

ajudar a fazer aplicar a lei; 

Or. cs 

 

Alteração   194 

Adam Szejnfeld 

 

Proposta de resolução 
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N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Insta a Comissão a clarificar o 

regime de responsabilidade das 

plataformas de colaboração, que sejam 

suscetíveis de promover um 

comportamento responsável e aumentar a 

confiança dos utilizadores; 

Suprimido 

Or. pl 

 

Alteração   195 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Insta a Comissão a clarificar o 

regime de responsabilidade das 

plataformas de colaboração, que sejam 

suscetíveis de promover um 

comportamento responsável e aumentar a 

confiança dos utilizadores; 

19. Sublinha que o quadro relativo ao 

comércio eletrónico se aplica na íntegra 

às plataformas da economia colaborativa 

e que, por conseguinte, as plataformas em 

linha devem beneficiar de um regime de 

responsabilidade limitada, nos termos do 

disposto na Diretiva sobre o comércio 

eletrónico. No entanto, reconhece que a 

clareza e a segurança jurídica são 

insuficientes no que diz respeito à 

definição do nível de conhecimento e 

controlo da plataforma em linha no que 

diz respeito às informações que armazena. 
Insta a Comissão a disponibilizar 

orientações adicionais sobre a aplicação 

de critérios no sentido de determinar se 

uma plataforma está a prestar um serviço 

subjacente ou está apenas a proceder à 

armazenagem em servidor, bem como 

sobre a possibilidade de as plataformas 

que disponibilizam a armazenagem em 

servidor adotarem medidas voluntárias 

com o objetivo de promover um 

comportamento responsável e aumentar a 

confiança dos utilizadores; 
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Or. en 

 

Alteração   196 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Insta a Comissão a clarificar o 

regime de responsabilidade das 

plataformas de colaboração, que sejam 

suscetíveis de promover um 

comportamento responsável e aumentar a 

confiança dos utilizadores; 

19. Salienta que, embora os 

intermediários em linha estejam 

abrangidos por toda a legislação da União 

Europeia e sejam obrigados a cumpri-la, 

nomeadamente em matéria de 

concorrência e de proteção do 

consumidor, os «portos seguros» («safe 

harbours») em termos de 

responsabilidade dos intermediários são 

fundamentais para a defesa da abertura 

da Internet, dos direitos fundamentais, da 

segurança jurídica e da inovação; 

reconhece, neste contexto, que as 

disposições em matéria de 

responsabilidade limitada constantes da 

Diretiva sobre o comércio eletrónico 

devem continuar a ser pensadas para o 

futuro e neutras do ponto de vista 

tecnológico; 

Or. en 

 

Alteração   197 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Insta a Comissão a clarificar o 

regime de responsabilidade das 

plataformas de colaboração, que sejam 

suscetíveis de promover um 

comportamento responsável e aumentar a 

19. Chama a atenção para a Diretiva 

sobre o comércio eletrónico, bem como 

para os requisitos em matéria de 

responsabilidade dos intermediários em 

linha; simultaneamente, solicita às 
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confiança dos utilizadores; plataformas que adotem medidas 

voluntárias que sejam suscetíveis de 

promover um comportamento responsável 

e aumentar a confiança dos utilizadores; 

Or. en 

 

Alteração   198 

Igor Šoltes, Julia Reda 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Insta a Comissão a clarificar o 

regime de responsabilidade das 

plataformas de colaboração, que sejam 

suscetíveis de promover um 

comportamento responsável e aumentar a 

confiança dos utilizadores; 

19. Congratula-se com o facto de a 

Comissão anunciar que o atual regime de 

responsabilidade dos intermediários 

consagrado na Diretiva sobre o comércio 

eletrónico será mantido. Considera esse 

facto fundamental para o 

desenvolvimento das plataformas da 

economia colaborativa; Insta a Comissão 

a apresentar uma proposta legislativa no 

sentido de clarificar os procedimentos de 

notificação-e-ação aplicáveis, 

nomeadamente, às plataformas 

colaborativas, que sejam suscetíveis de 

promover um comportamento responsável 

e aumentar a confiança dos utilizadores. 

Or. en 

 

Alteração   199 

Philippe Juvin 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Insta a Comissão a clarificar o 

regime de responsabilidade das 

19. Insta a Comissão a clarificar 

rapidamente o regime de responsabilidade 
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plataformas de colaboração, que sejam 

suscetíveis de promover um 
comportamento responsável e aumentar a 

confiança dos utilizadores; 

das plataformas de colaboração, com o 

intuito de promover o seu comportamento 

responsável, garantir maior segurança 

jurídica e, assim, aumentar a confiança dos 

utilizadores; 

Or. fr 

 

Alteração   200 

Jiří Maštálka 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Insta a Comissão a clarificar o 

regime de responsabilidade das 

plataformas de colaboração, que sejam 

suscetíveis de promover um 

comportamento responsável e aumentar a 

confiança dos utilizadores; 

19. Insta a Comissão a clarificar o 

regime de responsabilidade das 

plataformas de colaboração, de modo a 

promover o seu comportamento 

responsável, aumentar a confiança dos 

utilizadores; e garantir a transparência; 

Or. en 

 

Alteração   201 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Pina Picierno, Marc Tarabella, 

Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Insta a Comissão a clarificar o 

regime de responsabilidade das 

plataformas de colaboração, que sejam 

suscetíveis de promover um 

comportamento responsável e aumentar a 

confiança dos utilizadores; 

19. Insta a Comissão a clarificar o 

regime de responsabilidade das 

plataformas de colaboração, que sejam 

suscetíveis de promover um 

comportamento responsável e aumentar a 

confiança dos utilizadores, a avaliar as 

respetivas obrigações ao abrigo da 

regulamentação atualmente em vigor e a 

ponderar se será necessária legislação ad 
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hoc nesse contexto; 

Or. en 

 

Alteração   202 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Insta a Comissão a clarificar o 

regime de responsabilidade das 

plataformas de colaboração, que sejam 

suscetíveis de promover um 

comportamento responsável e aumentar a 

confiança dos utilizadores; 

19. Insta a Comissão a clarificar o 

regime de responsabilidade das 

plataformas de colaboração e, ao mesmo 

tempo, a especificar se as plataformas que 

operam em setores que apresentam riscos 

para a segurança dos utilizadores devem 

garantir que os prestadores de serviços 

recebem formação adequada, de modo a 
promover um comportamento responsável 

e aumentar a confiança dos utilizadores; 

Or. it 

 

Alteração   203 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Insta a Comissão a clarificar o 

regime de responsabilidade das 

plataformas de colaboração, que sejam 

suscetíveis de promover um 

comportamento responsável e aumentar a 

confiança dos utilizadores; 

19. Insta a Comissão a clarificar o 

regime de responsabilidade das 

plataformas de colaboração, a fim de 

promover o seu comportamento 

responsável e aumentar a confiança dos 

utilizadores; 

Or. it 
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Alteração   204 

Maria Grapini 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Insta a Comissão a clarificar o 

regime de responsabilidade das 

plataformas de colaboração, que sejam 

suscetíveis de promover um 

comportamento responsável e aumentar a 

confiança dos utilizadores; 

19. Insta a Comissão a clarificar o 

regime de responsabilidade das 

plataformas de colaboração, que sejam 

suscetíveis de promover um 

comportamento responsável e aumentar a 

confiança dos utilizadores; considera que, 

para o efeito, é necessário que a Comissão 

apresente um relatório anual; 

Or. ro 

 

Alteração   205 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

 

Proposta de resolução 

N.º 19-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 19-A. Sublinha a necessidade de 

clarificação das disposições relativas à 

responsabilidade dos fornecedores de 

bens e serviços e à ligação de plataformas 

em linha, nos termos da Diretiva 

2004/113/CE do Conselho, que aplica o 

princípio de igualdade de tratamento 

entre homens e mulheres no acesso a bens 

e serviços e seu fornecimento, 

nomeadamente no que diz respeito aos 

casos de assédio por terceiros, que afetam 

principalmente as mulheres; solicita à 

Comissão que efetue uma análise jurídica 

e que elabore orientações sobre essa 

matéria; 

Or. en 
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Alteração   206 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Proposta de resolução 

N.º 19-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 19-A. Sublinha a necessidade de 

clarificação das disposições relativas à 

responsabilidade dos fornecedores de 

bens e serviços e à ligação de plataformas 

em linha, nos termos da Diretiva 

2004/113/CE do Conselho, que aplica o 

princípio de igualdade de tratamento 

entre homens e mulheres no acesso a bens 

e serviços e seu fornecimento, 

nomeadamente no que diz respeito aos 

casos de assédio por terceiros, que afetam 

principalmente as mulheres; solicita à 

Comissão que efetue uma análise jurídica 

e que elabore orientações sobre essa 

matéria; 

Or. en 

 

Alteração   207 

Antonio López-Istúriz White 

 

Proposta de resolução 

N.º 19-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 19-A. Insta os prestadores de serviços a 

título ocasional a garantirem um nível 

igual ou equiparável ao dos prestadores 

de serviços profissionais no atinente ao 

respeito cabal e contínuo pelas normas 

relativas à defesa dos consumidores; 

Or. es 
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Alteração   208 

Olga Sehnalová 

 

Proposta de resolução 

N.º 19-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 19-A. Recorda que a proteção dos dados 

pessoais é uma matéria que não pode ser 

negligenciada no contexto da economia 

colaborativa, uma vez que a maioria das 

entidades que organizam a celebração de 

contratos utilizam plataformas em linha, 

através das quais obtêm uma grande 

quantidade de dados dos utilizadores; 

recorda que frequentemente esses dados 

podem ser transmitidos a outras 

entidades; 

Or. cs 

 

Alteração   209 

Olga Sehnalová 

 

Proposta de resolução 

N.º 19-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 19-B. Entende que os utilizadores de 

plataformas colaborativas devem ser 

capazes de transferir os seus dados 

pessoais para outros; 

Or. cs 

 

Alteração   210 

Adam Szejnfeld 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 
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20. Insta a Comissão a realizar uma 

análise mais aprofundada da legislação da 

UE, de forma a reduzir as incertezas 

relativas ao regime aplicável aos modelos 

empresariais colaborativos e a determinar 

se é conveniente criar normas novas ou 

alterar as existentes; 

20. Insta a Comissão a realizar uma 

análise mais aprofundada da legislação da 

UE, de forma a reduzir as incertezas 

relativas ao regime aplicável aos modelos 

empresariais colaborativos; 

Or. pl 

 

Alteração   211 

Philippe Juvin 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Insta a Comissão a realizar uma 

análise mais aprofundada da legislação da 

UE, de forma a reduzir as incertezas 

relativas ao regime aplicável aos modelos 

empresariais colaborativos e a determinar 

se é conveniente criar normas novas ou 

alterar as existentes; 

20. Insta a Comissão a realizar uma 

análise mais aprofundada da legislação da 

UE, de forma a reduzir as incertezas 

relativas ao regime aplicável aos modelos 

empresariais colaborativos, a garantir 

maior segurança jurídica a todos os 

agentes da economia colaborativa e a 

determinar se é necessário criar normas 

novas ou alterar as existentes; 

Or. fr 

 

Alteração   212 

Vicky Ford, Dita Charanzová, Daniel Dalton 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Insta a Comissão a realizar uma 

análise mais aprofundada da legislação da 

UE, de forma a reduzir as incertezas 

relativas ao regime aplicável aos modelos 

empresariais colaborativos e a determinar 

se é conveniente criar normas novas ou 

20. Insta a Comissão a realizar uma 

análise mais aprofundada da legislação da 

UE, de forma a reduzir as incertezas 

relativas ao regime aplicável aos modelos 

empresariais colaborativos e a determinar 

se é adequado criar normas novas ou 
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alterar as existentes; alterar as existentes; 

Or. en 

 

Alteração   213 

Pina Picierno 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Insta a Comissão a realizar uma 

análise mais aprofundada da legislação da 

UE, de forma a reduzir as incertezas 

relativas ao regime aplicável aos modelos 

empresariais colaborativos e a determinar 

se é conveniente criar normas novas ou 

alterar as existentes; 

20. Insta a Comissão a realizar uma 

análise mais aprofundada da legislação da 

UE, de forma a reduzir as incertezas 

relativas ao regime aplicável aos modelos 

empresariais colaborativos e a determinar 

se é conveniente criar normas novas ou 

alterar as existentes; nomeadamente, 

solicita à Comissão que avalie se são 

necessárias novas regras relativas aos 

intermediários ativos, que abordem 

questões como os requisitos em matéria de 

informação e transparência, as normas 

relativas ao dever de diligência, o 

desempenho incorreto e a 

responsabilidade. 

Or. en 

 

Alteração   214 

Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 
Proposta de resolução Alteração 

21. Considera que qualquer novo 

regulamento deve tirar o máximo partido 

das capacidades autónomas das 

plataformas; está convicto de que as 

próprias plataformas colaborativas podem 

desempenhar um papel ativo neste novo 

Suprimido 
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ambiente regulamentar, através da 

correção de muitas assimetrias de 

informação e de outras deficiências do 

mercado, que têm sido tradicionalmente 

tratadas por via regulamentar, 

nomeadamente por mecanismos digitais 

de reforço de confiança; 

Or. de 

 

Alteração   215 

Adam Szejnfeld 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 
Proposta de resolução Alteração 

21. Considera que qualquer novo 

regulamento deve tirar o máximo partido 

das capacidades autónomas das 

plataformas; está convicto de que as 

próprias plataformas colaborativas podem 

desempenhar um papel ativo neste novo 

ambiente regulamentar, através da 

correção de muitas assimetrias de 

informação e de outras deficiências do 

mercado, que têm sido tradicionalmente 

tratadas por via regulamentar, 

nomeadamente por mecanismos digitais 

de reforço de confiança; 

Suprimido 

Or. pl 

 

Alteração   216 

Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, Antonio López-Istúriz 

White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 
Proposta de resolução Alteração 

21. Considera que qualquer novo 21. Considera que qualquer novo 
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regulamento deve tirar o máximo partido 

das capacidades autónomas das 

plataformas; está convicto de que as 

próprias plataformas colaborativas podem 

desempenhar um papel ativo neste novo 

ambiente regulamentar, através da 

correção de muitas assimetrias de 

informação e de outras deficiências do 

mercado, que têm sido tradicionalmente 

tratadas por via regulamentar, 
nomeadamente por mecanismos digitais de 

reforço de confiança; 

quadro regulamentar deve tirar o máximo 

partido das capacidades autónomas das 

plataformas; está convicto de que as 

próprias plataformas colaborativas podem 

desempenhar um papel ativo neste novo 

ambiente regulamentar, nomeadamente por 

meio de mecanismos digitais de reforço de 

confiança; 

Or. en 

 

Alteração   217 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 
Proposta de resolução Alteração 

21. Considera que qualquer novo 

regulamento deve tirar o máximo partido 

das capacidades autónomas das 

plataformas; está convicto de que as 

próprias plataformas colaborativas podem 

desempenhar um papel ativo neste novo 

ambiente regulamentar, através da correção 

de muitas assimetrias de informação e de 

outras deficiências do mercado, que têm 

sido tradicionalmente tratadas por via 

regulamentar, nomeadamente por 

mecanismos digitais de reforço de 

confiança; 

21. Considera que qualquer novo 

regulamento deve ter sobretudo 

características ex-post em vez de ex-ante e 

que deve tirar o máximo partido das 

capacidades autónomas das plataformas e 

das análise pelos pares; está convicto de 

que as próprias plataformas colaborativas 

podem desempenhar um papel ativo num 

novo ambiente regulamentar, através da 

correção de muitas assimetrias de 

informação e de outras deficiências do 

mercado, que têm sido tradicionalmente 

tratadas por via regulamentar, 

nomeadamente por mecanismos digitais de 

reforço de confiança; 

Or. en 

 

Alteração   218 

Philippe Juvin 
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Proposta de resolução 

N.º 21 

 
Proposta de resolução Alteração 

21. Considera que qualquer novo 

regulamento deve tirar o máximo partido 

das capacidades autónomas das 

plataformas; está convicto de que as 

próprias plataformas colaborativas podem 

desempenhar um papel ativo neste novo 

ambiente regulamentar, através da correção 

de muitas assimetrias de informação e de 

outras deficiências do mercado, que têm 

sido tradicionalmente tratadas por via 

regulamentar, nomeadamente por 

mecanismos digitais de reforço de 

confiança; 

21. Considera que qualquer novo 

regulamento deve tirar o máximo partido 

das capacidades autónomas das 

plataformas; está convicto de que as 

próprias plataformas colaborativas podem 

desempenhar um papel ativo neste novo 

ambiente regulamentar, através da correção 

de muitas assimetrias de informação e de 

outras deficiências do mercado, 

nomeadamente por mecanismos digitais de 

controlo que visem reforçar a confiança 

dos utilizadores; 

Or. fr 

 

Alteração   219 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 
Proposta de resolução Alteração 

21. Considera que qualquer novo 

regulamento deve tirar o máximo partido 

das capacidades autónomas das 

plataformas; está convicto de que as 

próprias plataformas colaborativas podem 

desempenhar um papel ativo neste novo 

ambiente regulamentar, através da correção 

de muitas assimetrias de informação e de 

outras deficiências do mercado, que têm 

sido tradicionalmente tratadas por via 

regulamentar, nomeadamente por 

mecanismos digitais de reforço de 

confiança; 

21. Considera que qualquer novo 

regulamento deve tirar o máximo partido 

das capacidades autónomas das 

plataformas; está convicto de que as 

próprias plataformas colaborativas podem 

desempenhar um papel ativo na criação de 

um novo ambiente regulamentar, através 

da correção de muitas assimetrias de 

informação e de outras deficiências do 

mercado, que têm sido tradicionalmente 

tratadas por via regulamentar, 

nomeadamente por mecanismos digitais de 

reforço de confiança; 

Or. en 

 



 

PE599.597v01-00 112/187 AM\1116419PT.docx 

PT 

Alteração   220 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 
Proposta de resolução Alteração 

21. Considera que qualquer novo 

regulamento deve tirar o máximo partido 

das capacidades autónomas das 

plataformas; está convicto de que as 

próprias plataformas colaborativas podem 

desempenhar um papel ativo neste novo 

ambiente regulamentar, através da correção 

de muitas assimetrias de informação e de 

outras deficiências do mercado, que têm 

sido tradicionalmente tratadas por via 

regulamentar, nomeadamente por 

mecanismos digitais de reforço de 

confiança; 

21. Considera que qualquer novo 

regulamento deve tirar o máximo partido 

das capacidades autónomas das 

plataformas; está convicto de que as 

próprias plataformas colaborativas podem 

desempenhar um papel ativo neste novo 

ambiente regulamentar, através da correção 

de muitas assimetrias de informação e de 

outras deficiências do mercado, que têm 

sido tradicionalmente tratadas por via 

regulamentar, nomeadamente por 

mecanismos digitais de reforço de 

confiança; no entanto, considera que, por 

si só, os rótulos de qualidade em 

autorregulação não são adequados para o 

cumprimento das normas de segurança e 

de qualidade de serviço; 

Or. en 

 

Alteração   221 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 
Proposta de resolução Alteração 

21. Considera que qualquer novo 

regulamento deve tirar o máximo partido 

das capacidades autónomas das 

plataformas; está convicto de que as 

próprias plataformas colaborativas podem 

desempenhar um papel ativo neste novo 

ambiente regulamentar, através da correção 

de muitas assimetrias de informação e de 

outras deficiências do mercado, que têm 

21. Considera que qualquer novo 

regulamento deve tirar o máximo partido 

das capacidades autónomas das 

plataformas; está convicto de que as 

próprias plataformas colaborativas podem 

desempenhar um papel ativo neste novo 

ambiente regulamentar, através da correção 

de muitas assimetrias de informação e de 

outras deficiências do mercado, que têm 
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sido tradicionalmente tratadas por via 

regulamentar, nomeadamente por 

mecanismos digitais de reforço de 

confiança; 

sido tradicionalmente tratadas por via 

regulamentar, nomeadamente por 

mecanismos digitais de reforço de 

confiança; congratula-se com os esforços 

de muitas plataformas para evitar 

distorções nos mecanismos de apreciação 

dos serviços disponibilizados e exorta 

todas as plataformas a comprometerem-se 

nesse sentido, de modo a garantir que as 

avaliações dos utilizadores são verídicas e 

as manipulações limitadas; 

Or. it 

 

Alteração   222 

Nicola Danti, Kerstin Westphal, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, 

Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna 

Hedh, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Lucy Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 21-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 21-A. Congratula-se com os mecanismos 

de reforço de confiança que algumas 

plataformas colaborativas aplicaram, 

nomeadamente sistemas de notação e 

reputação eficazes e fiáveis, a 

disponibilização de garantias ou seguros, 

a verificação da identidade de agentes da 

economia colaborativa e de produtores-

consumidores (por exemplo, através de 

mecanismos de pré-seleção) e o 

desenvolvimento de sistemas de 

pagamento seguros e mais transparentes; 

encoraja as plataformas colaborativas a 

aprender com as boas práticas e a 

fornecer informações e a proceder a uma 

sensibilização no que diz respeito às 

obrigações jurídicas dos seus utilizadores; 

Or. en 
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Alteração   223 

Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Proposta de resolução 

N.º 21-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 21-A. Salienta que os mecanismos 

digitais de reforço de confiança, 

nomeadamente a troca de informações 

sobre notações, são um componente 

fundamental da economia colaborativa; 

por conseguinte, considera necessário 

lidar de forma adequada com os abusos 

que possam ocorrer a esse nível, por 

exemplo, por meio de uma verificação 

independente das notações; 

Or. en 

 

Alteração   224 

Anna Hedh 

 

Proposta de resolução 

N.º 21-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 21-A. Salienta a importância de existir 

legislação coerente, que assegure o bom 

funcionamento do mercado interno para 

todos e insta a Comissão a salvaguardar a 

legislação e a regulamentação atual 

relativa aos direitos dos trabalhadores e 

dos consumidores, antes de adotar nova 

legislação que possa fragmentar o 

mercado interno; 

Or. en 

 

Alteração   225 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 
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Proposta de resolução 

N.º 21-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 21-A. Manifesta a sua preocupação com 

os numerosos casos de fraude verificados 

nas transações económicas no âmbito da 

economia colaborativa; exorta as 

plataformas a garantirem sistemas de 

controlo de pagamento eletrónico 

adequados que minimizem o risco de 

fraude e a preverem mecanismos de 

reclamação, de modo a aumentar a 

confiança dos consumidores; 

Or. it 

 

Alteração   226 

Nicola Danti, Kerstin Westphal, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Virginie Rozière, 

Biljana Borzan, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, 

Lucy Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 21-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 21-B. Acolhe com agrado todas as 

iniciativas destinadas a reforçar a 

confiança e a transparência dos 

mecanismos de notação e a estabelecer 

critérios fiáveis relativos à reputação em 

modelos empresariais da economia 

colaborativa; considera que os 

mecanismos de notação bilaterais e a 

adoção voluntária de sistemas de 

certificação são bons exemplos de formas 

de evitar abusos, manipulações e notações 

falsas; 

Or. en 

 

Alteração   227 
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Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 
Proposta de resolução Alteração 

22. Está firmemente convicto, ao 

mesmo tempo, de que esta capacidade de 

autorregulação, não põe em causa a 

necessidade de regulamentação, em 

especial no que respeita às deficiências de 

mercado, que as plataformas não podem 

resolver, e a outros objetivos normativos 

(por exemplo, inverter as desigualdades, 

promover a equidade, a inclusão e a 

abertura, etc.); 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração   228 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 
Proposta de resolução Alteração 

22. Está firmemente convicto, ao 

mesmo tempo, de que esta capacidade de 

autorregulação, não põe em causa a 

necessidade de regulamentação, em 

especial no que respeita às deficiências de 

mercado, que as plataformas não podem 

resolver, e a outros objetivos normativos 

(por exemplo, inverter as desigualdades, 

promover a equidade, a inclusão e a 

abertura, etc.); 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração   229 

Andreas Schwab 
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Proposta de resolução 

N.º 22 

 
Proposta de resolução Alteração 

22. Está firmemente convicto, ao 

mesmo tempo, de que esta capacidade de 

autorregulação, não põe em causa a 

necessidade de regulamentação, em 

especial no que respeita às deficiências de 

mercado, que as plataformas não podem 

resolver, e a outros objetivos normativos 

(por exemplo, inverter as desigualdades, 

promover a equidade, a inclusão e a 

abertura, etc.); 

Suprimido 

Or. de 

 

Alteração   230 

Adam Szejnfeld 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 
Proposta de resolução Alteração 

22. Está firmemente convicto, ao 

mesmo tempo, de que esta capacidade de 

autorregulação, não põe em causa a 

necessidade de regulamentação, em 

especial no que respeita às deficiências de 

mercado, que as plataformas não podem 

resolver, e a outros objetivos normativos 

(por exemplo, inverter as desigualdades, 

promover a equidade, a inclusão e a 

abertura, etc.); 

Suprimido 

Or. pl 

 

Alteração   231 

Marcus Pretzell 

 

Proposta de resolução 



 

PE599.597v01-00 118/187 AM\1116419PT.docx 

PT 

N.º 22 

 
Proposta de resolução Alteração 

22. Está firmemente convicto, ao 

mesmo tempo, de que esta capacidade de 

autorregulação, não põe em causa a 

necessidade de regulamentação, em 

especial no que respeita às deficiências de 

mercado, que as plataformas não podem 

resolver, e a outros objetivos normativos 

(por exemplo, inverter as desigualdades, 

promover a equidade, a inclusão e a 

abertura, etc.); 

Suprimido 

Or. de 

 

Alteração   232 

Vicky Ford, Dita Charanzová, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 
Proposta de resolução Alteração 

22. Está firmemente convicto, ao 

mesmo tempo, de que esta capacidade de 

autorregulação, não põe em causa a 

necessidade de regulamentação, em 

especial no que respeita às deficiências de 

mercado, que as plataformas não podem 

resolver, e a outros objetivos normativos 

(por exemplo, inverter as desigualdades, 

promover a equidade, a inclusão e a 

abertura, etc.); 

22. Embora a autorregulação se tenha 

revelado uma boa alternativa à 

regulamentação ex-ante, em especial no 

domínio da economia colaborativa, graças 

aos novos desenvolvimentos tecnológicos, 

nomeadamente os mecanismos de notação 

bilaterais; observa que a satisfação dos 

clientes em relação aos serviços da 

economia colaborativa é muito maior do 

que nos setores tradicionais; está 

convicto, ao mesmo tempo, de que esta 

capacidade de autorregulação, não elimina 

a necessidade de regulamentação como, 

por exemplo, a Diretiva Serviços e a 

Diretiva relativa ao comércio eletrónico, 

bem como o direito europeu do 

consumidor, de modo a assegurar a 

coerência e a complementaridade; 

Or. en 
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Alteração   233 

Jiří Pospíšil 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 
Proposta de resolução Alteração 

22. Está firmemente convicto, ao 

mesmo tempo, de que esta capacidade de 

autorregulação, não põe em causa a 

necessidade de regulamentação, em 

especial no que respeita às deficiências de 

mercado, que as plataformas não podem 

resolver, e a outros objetivos normativos 

(por exemplo, inverter as desigualdades, 

promover a equidade, a inclusão e a 

abertura, etc.); 

22. Considera, ao mesmo tempo, que 

esta capacidade de autorregulação, não põe 

em causa a necessidade de regulamentação, 

em especial no que respeita às deficiências 

de mercado, que as plataformas não podem 

resolver, e a outros objetivos normativos 

(por exemplo, inverter as desigualdades, 

promover a equidade, a inclusão e a 

abertura, etc.); 

Or. cs 

 

Alteração   234 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 
Proposta de resolução Alteração 

22. Está firmemente convicto, ao 

mesmo tempo, de que esta capacidade de 

autorregulação, não põe em causa a 

necessidade de regulamentação, em 

especial no que respeita às deficiências de 

mercado, que as plataformas não podem 

resolver, e a outros objetivos normativos 

(por exemplo, inverter as desigualdades, 

promover a equidade, a inclusão e a 

abertura, etc.); 

22. Está firmemente convicto, ao 

mesmo tempo, de que esta capacidade de 

autorregulação, não põe em causa a 

necessidade de regulamentação, em 

especial no que respeita às deficiências de 

mercado, que as plataformas não podem 

resolver, e a outros objetivos normativos 

(por exemplo, inverter as desigualdades, 

promover a equidade, a inclusão e a 

abertura, etc.); chama a atenção para as 

experiências positivas de regulamentação 

a nível local que se guiaram pelos 

princípios da transparência da 

informação, da participação, da inclusão 



 

PE599.597v01-00 120/187 AM\1116419PT.docx 

PT 

e da boa governação em geral; 

Or. en 

 

Alteração   235 

Renato Soru 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 
Proposta de resolução Alteração 

22. Está firmemente convicto, ao 

mesmo tempo, de que esta capacidade de 

autorregulação, não põe em causa a 

necessidade de regulamentação, em 

especial no que respeita às deficiências de 

mercado, que as plataformas não podem 

resolver, e a outros objetivos normativos 

(por exemplo, inverter as desigualdades, 

promover a equidade, a inclusão e a 

abertura, etc.); 

22. Está firmemente convicto, ao 

mesmo tempo, de que esta capacidade de 

autorregulação, não põe em causa a 

necessidade de regulamentação, em 

especial no que respeita às deficiências de 

mercado, que as plataformas não podem 

resolver, e a outros objetivos normativos 

(por exemplo, inverter as desigualdades, 

promover a equidade, a inclusão e a 

abertura, desencorajar a formação de 

monopólios, etc.); 

Or. en 

 

Alteração   236 

Jiří Maštálka 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 
Proposta de resolução Alteração 

22. Está firmemente convicto, ao 

mesmo tempo, de que esta capacidade de 

autorregulação, não põe em causa a 

necessidade de regulamentação, em 

especial no que respeita às deficiências de 

mercado, que as plataformas não podem 

resolver, e a outros objetivos normativos 

(por exemplo, inverter as desigualdades, 

promover a equidade, a inclusão e a 

abertura, etc.); 

22. Está firmemente convicto, ao 

mesmo tempo, de que esta capacidade de 

autorregulação, não põe em causa a 

necessidade de regulamentação, em 

especial no que respeita às deficiências de 

mercado, que as plataformas não podem 

resolver, e a outros objetivos normativos 

(por exemplo, inverter as desigualdades, 

promover a equidade, a inclusão e a 

abertura, combater a economia paralela, 
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etc.); 

Or. en 

 

Alteração   237 

Marcus Pretzell 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Salienta a importância crucial de 

clarificar os métodos através dos quais 

são tomadas decisões com base em 

algoritmos e de garantir a equidade destes 

algoritmos; salienta a necessidade de 

verificar o eventual prejuízo à vida 

privada provocado por grandes volumes 

de dados, de avaliar o impacto dos dados 

sobre os diferentes segmentos da 

sociedade, bem como de evitar a 

discriminação; exorta a Comissão a 

estabelecer critérios eficazes para o 

desenvolvimento de princípios de 

responsabilização em matéria de 

algoritmos para plataformas colaborativas 

baseadas na informação; 

Suprimido 

Or. de 

 

Alteração   238 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Salienta a importância crucial de 

clarificar os métodos através dos quais 

são tomadas decisões com base em 

algoritmos e de garantir a equidade destes 

algoritmos; salienta a necessidade de 

23. Observa que poderá ser útil avaliar 

a utilização de dados, na medida em que 

poderá ter diferentes tipos de impacto ao 

nível dos diferentes segmentos da 

sociedade e de modo a evitar a 
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verificar o eventual prejuízo à vida 

privada provocado por grandes volumes 

de dados, de avaliar o impacto dos dados 

sobre os diferentes segmentos da 

sociedade, bem como de evitar a 

discriminação; exorta a Comissão a 

estabelecer critérios eficazes para o 

desenvolvimento de princípios de 

responsabilização em matéria de 

algoritmos para plataformas colaborativas 

baseadas na informação; 

discriminação, mas recorda que a União 

Europeia desenvolveu um quadro 

abrangente em matéria de proteção de 

dados e aplica os princípios da igualdade 

e da não discriminação no âmbito das 

suas políticas; está firmemente convicto 

de que os algoritmos e outros segredos 

comerciais ou no domínio da propriedade 

intelectual semelhantes não devem ser 

comprometidos devido a princípios vagos 

ou mal definidos, na medida em que tal 

poderá afetar negativamente o valor dos 

próprios produtos e serviços; não 

obstante, considera que, no âmbito do 

papel que a UE desempenha em matéria 

de política antitrust, é necessário avaliar a 

utilização de mecanismos automáticos de 

fixação de preços e de ferramentas 

semelhantes que podem influenciar 

indevidamente as decisões comerciais ou 

dos consumidores e que são contrários ao 

direito da concorrência da UE; 

Or. en 

 

Alteração   239 

Adam Szejnfeld 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Salienta a importância crucial de 

clarificar os métodos através dos quais 

são tomadas decisões com base em 

algoritmos e de garantir a equidade destes 

algoritmos; salienta a necessidade de 

verificar o eventual prejuízo à vida privada 

provocado por grandes volumes de dados, 

de avaliar o impacto dos dados sobre os 

diferentes segmentos da sociedade, bem 

como de evitar a discriminação; exorta a 

Comissão a estabelecer critérios eficazes 

para o desenvolvimento de princípios de 

responsabilização em matéria de 

23. salienta a necessidade de verificar o 

eventual prejuízo à vida privada provocado 

por grandes volumes de dados, de avaliar o 

impacto dos dados sobre os diferentes 

segmentos da sociedade, bem como de 

evitar a discriminação; 
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algoritmos para plataformas colaborativas 

baseadas na informação; 

Or. pl 

 

Alteração   240 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Salienta a importância crucial de 

clarificar os métodos através dos quais são 

tomadas decisões com base em algoritmos 

e de garantir a equidade destes algoritmos; 

salienta a necessidade de verificar o 

eventual prejuízo à vida privada 

provocado por grandes volumes de dados, 

de avaliar o impacto dos dados sobre os 

diferentes segmentos da sociedade, bem 

como de evitar a discriminação; exorta a 

Comissão a estabelecer critérios eficazes 

para o desenvolvimento de princípios de 

responsabilização em matéria de 

algoritmos para plataformas colaborativas 

baseadas na informação; 

23. Salienta a importância crucial de 

clarificar os métodos através dos quais são 

tomadas decisões com base em algoritmos 

e de garantir a equidade destes algoritmos; 

exorta a Comissão a estabelecer critérios 

eficazes para o desenvolvimento de 

princípios de responsabilização em matéria 

de algoritmos para plataformas 

colaborativas baseadas na informação; 

Or. en 

 

Alteração   241 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Salienta a importância crucial de 

clarificar os métodos através dos quais 

são tomadas decisões com base em 

algoritmos e de garantir a equidade destes 

algoritmos; salienta a necessidade de 

23. Salienta a importância crucial de 

permitir a auditoria dos sistemas 

automáticos de decisão; salienta a 

necessidade de verificar os efeitos dos 

algoritmos com recurso a entidades 
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verificar o eventual prejuízo à vida 

privada provocado por grandes volumes 

de dados, de avaliar o impacto dos dados 

sobre os diferentes segmentos da 

sociedade, bem como de evitar a 

discriminação; exorta a Comissão a 

estabelecer critérios eficazes para o 

desenvolvimento de princípios de 

responsabilização em matéria de 

algoritmos para plataformas colaborativas 

baseadas na informação; 

terceiras independentes; exorta a 

Comissão a encetar um diálogo 

estruturado com os Estados-Membros, 

com o setor privado e com as entidades 

reguladoras relevantes, de forma a 
estabelecer critérios específicos para cada 

setor, no sentido de responsabilizar as 

plataformas colaborativas baseadas na 

informação pela utilização negligente de 

sistemas de decisão automáticos; 

Or. en 

 

Alteração   242 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Salienta a importância crucial de 

clarificar os métodos através dos quais são 

tomadas decisões com base em algoritmos 

e de garantir a equidade destes algoritmos; 

salienta a necessidade de verificar o 

eventual prejuízo à vida privada provocado 

por grandes volumes de dados, de avaliar o 

impacto dos dados sobre os diferentes 

segmentos da sociedade, bem como de 

evitar a discriminação; exorta a Comissão a 

estabelecer critérios eficazes para o 

desenvolvimento de princípios de 

responsabilização em matéria de 

algoritmos para plataformas colaborativas 

baseadas na informação; 

23. Salienta a importância crucial de 

clarificar os métodos através dos quais são 

tomadas decisões com base em algoritmos 

e de garantir a equidade destes algoritmos; 

salienta a necessidade de verificar o 

eventual prejuízo à vida privada provocado 

por grandes volumes de dados, de avaliar o 

impacto dos dados sobre os diferentes 

segmentos da sociedade, bem como de 

evitar a discriminação; expressa a sua 

preocupação por, em alguns casos, os 

dados recolhidos pelas plataformas 

conterem informação sensível sobre 

prestadores de serviços e utentes, como o 

local onde se encontram ou os dados do 

cartão de crédito, e exorta as plataformas 

a informá-los de forma transparente sobre 

os dados pessoais recolhidos e a forma 

como são processados, solicitando a 

prestadores de serviços e utentes 

autorização explícita para o tratamento 

dos seus dados pessoais; exorta a 

Comissão a estabelecer critérios eficazes 

para o desenvolvimento de princípios de 
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responsabilização em matéria de 

algoritmos para plataformas colaborativas 

baseadas na informação; 

Or. it 

 

Alteração   243 

Philippe Juvin 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Salienta a importância crucial de 

clarificar os métodos através dos quais são 

tomadas decisões com base em algoritmos 

e de garantir a equidade destes algoritmos; 

salienta a necessidade de verificar o 

eventual prejuízo à vida privada provocado 

por grandes volumes de dados, de avaliar o 

impacto dos dados sobre os diferentes 

segmentos da sociedade, bem como de 

evitar a discriminação; exorta a Comissão a 

estabelecer critérios eficazes para o 

desenvolvimento de princípios de 

responsabilização em matéria de 

algoritmos para plataformas colaborativas 

baseadas na informação; 

23. Salienta a importância crucial de 

clarificar os métodos através dos quais são 

tomadas decisões com base em algoritmos 

e de garantir a equidade e a transparência 

destes algoritmos; salienta a necessidade de 

verificar o eventual prejuízo à vida privada 

provocado por grandes volumes de dados, 

de avaliar o impacto dos dados sobre os 

diferentes segmentos da sociedade, bem 

como de evitar a discriminação; exorta a 

Comissão a estabelecer critérios eficazes 

para o desenvolvimento de princípios de 

responsabilização em matéria de 

algoritmos para plataformas colaborativas 

baseadas na informação; 

Or. fr 

 

Alteração   244 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 
Proposta de resolução Alteração 

24. Está convicto de que é necessário 

elaborar um quadro regulamentar 

horizontal e harmonizado da UE, que 

consista numa combinação de princípios 

Suprimido 
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gerais e normas específicas, para além de 

qualquer regulamentação setorial que 

possa ser necessária; 

Or. fr 

 

Alteração   245 

Adam Szejnfeld 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 
Proposta de resolução Alteração 

24. Está convicto de que é necessário 

elaborar um quadro regulamentar 

horizontal e harmonizado da UE, que 

consista numa combinação de princípios 

gerais e normas específicas, para além de 

qualquer regulamentação setorial que 

possa ser necessária; 

Suprimido 

Or. pl 

 

Alteração   246 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 
Proposta de resolução Alteração 

24. Está convicto de que é necessário 

elaborar um quadro regulamentar 

horizontal e harmonizado da UE, que 

consista numa combinação de princípios 

gerais e normas específicas, para além de 

qualquer regulamentação setorial que 

possa ser necessária; 

24. Considera que um quadro 

regulamentar horizontal e harmonizado da 

UE deve ser favorável à inovação, neutro 

do ponto de vista tecnológico e pensado 

para o futuro, deve estabelecer 

especificações setoriais e, 

simultaneamente, deve ter em conta os 

princípios gerais; 

Or. en 
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Alteração   247 

Jiří Pospíšil 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 
Proposta de resolução Alteração 

24. Está convicto de que é necessário 

elaborar um quadro regulamentar 

horizontal e harmonizado da UE, que 

consista numa combinação de princípios 

gerais e normas específicas, para além de 

qualquer regulamentação setorial que possa 

ser necessária; 

24. Está convicto de que se deve 

ponderar a elaboração de um quadro 

regulamentar horizontal e harmonizado da 

UE, que consista numa combinação de 

princípios gerais e normas específicas, para 

além de qualquer regulamentação setorial 

que possa ser necessária, e que o mesmo 

deve ser coerente com a experiência dos 

Estados-Membros; 

Or. cs 

 

Alteração   248 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 
Proposta de resolução Alteração 

24. Está convicto de que é necessário 

elaborar um quadro regulamentar 

horizontal e harmonizado da UE, que 

consista numa combinação de princípios 

gerais e normas específicas, para além de 

qualquer regulamentação setorial que possa 

ser necessária; 

24. Com o propósito de evitar uma 

maior fragmentação do mercado único, 

insta a Comissão a avaliar se é necessário 

elaborar um quadro regulamentar 

horizontal e harmonizado da UE, que 

consista em princípios gerais, para além de 

qualquer regulamentação setorial que possa 

ser necessária; 

Or. en 

 

Alteração   249 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 
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Proposta de resolução Alteração 

24. Está convicto de que é necessário 

elaborar um quadro regulamentar 

horizontal e harmonizado da UE, que 

consista numa combinação de princípios 

gerais e normas específicas, para além de 

qualquer regulamentação setorial que possa 

ser necessária; 

24. Está convicto de que é necessário 

elaborar um quadro regulamentar 

horizontal e harmonizado da UE, que 

consista numa combinação de princípios 

gerais e normas específicas, para além de 

qualquer regulamentação setorial que possa 

ser necessária; considera que toda a 

legislação que imponha novos requisitos 

aos intervenientes da economia 

colaborativa, nomeadamente medidas no 

domínio fiscal, social ou do ambiente, 

deve ser proporcional, simples e clara e 

não deve prejudicar o seu 

desenvolvimento; 

Or. en 

 

Alteração   250 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 
Proposta de resolução Alteração 

24. Está convicto de que é necessário 

elaborar um quadro regulamentar 

horizontal e harmonizado da UE, que 

consista numa combinação de princípios 

gerais e normas específicas, para além de 

qualquer regulamentação setorial que possa 

ser necessária; 

24. Está convicto de que é necessário 

elaborar um quadro regulamentar da UE 

flexível e capaz de se adaptar aos 

contextos locais, que consista numa 

combinação de princípios gerais e normas 

específicas, para além de qualquer 

regulamentação setorial que possa ser 

necessária; 

Or. it 

 

Alteração   251 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta de resolução 

N.º 24-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 24-A. Considera que o quadro 

regulamentar atual da UE deve continuar 

a ser aplicado e que, para fazer face a 

quaisquer lacunas ou necessidades, 

devem ser ponderadas alterações futuras 

que consistam em princípios gerais e 

normas específicas, numa base casuística 

e em conformidade com os princípios da 

boa regulamentação. 

Or. en 

 

Alteração   252 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 
Proposta de resolução Alteração 

25. Insta a Comissão a criar um 

quadro de aplicação ambicioso e a apoiar 

os Estados-Membros no desenvolvimento 

de uma forte cultura de conformidade e 

aplicação das normas; 

Suprimido 

Or. fr 

 

Alteração   253 

Marcus Pretzell 

 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 
Proposta de resolução Alteração 

25. Insta a Comissão a criar um 

quadro de aplicação ambicioso e a apoiar 

os Estados-Membros no desenvolvimento 

de uma forte cultura de conformidade e 

aplicação das normas; 

25. Solicita aos Estados-Membros que 

criem um quadro de aplicação dinâmico, 

de modo que as normas possam continuar 

a ser cumpridas, mesmo quando há 

mudanças nos técnicos da economia 
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colaborativa; 

Or. de 

 

Alteração   254 

Adam Szejnfeld 

 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 
Proposta de resolução Alteração 

25. Insta a Comissão a criar um 

quadro de aplicação ambicioso e a apoiar 

os Estados-Membros no desenvolvimento 

de uma forte cultura de conformidade e 

aplicação das normas; 

25. Insta a Comissão a apoiar os 

Estados-Membros no desenvolvimento de 

uma forte cultura de conformidade e 

aplicação das normas; 

Or. pl 

 

Alteração   255 

Jiří Pospíšil 

 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 
Proposta de resolução Alteração 

25. Insta a Comissão a criar um quadro 

de aplicação ambicioso e a apoiar os 

Estados-Membros no desenvolvimento de 

uma forte cultura de conformidade e 

aplicação das normas; 

25. Insta a Comissão a criar um quadro 

de aplicação e a apoiar os Estados-

Membros no desenvolvimento de uma forte 

cultura de conformidade e aplicação das 

normas; 

Or. cs 

 

Alteração   256 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Proposta de resolução 

N.º 25 
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Proposta de resolução Alteração 

25. Insta a Comissão a criar um quadro 

de aplicação ambicioso e a apoiar os 

Estados-Membros no desenvolvimento de 

uma forte cultura de conformidade e 

aplicação das normas; 

25. Manifesta-se profundamente 

preocupado com o impacto que os 

requisitos de acesso ao mercado 

injustificados que foram implementados 

em diversos Estados-Membros podem ter 

ao nível da inovação na Europa; insta a 

Comissão a criar um quadro de aplicação 

ambicioso e mais eficaz e a apoiar os 

Estados-Membros no desenvolvimento de 

uma forte cultura de conformidade e 

aplicação das normas; 

Or. en 

 

Alteração   257 

Adam Szejnfeld 

 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 
Proposta de resolução Alteração 

26. Incentiva a Comissão a fomentar 

condições de concorrência equitativas 

entre plataformas colaborativas; salienta 

a importância da identificação e 

resolução de obstáculos ao aparecimento 

e desenvolvimento de plataformas 

colaborativas, em particular de start-ups; 

sublinha, neste contexto, a necessidade da 

livre circulação de dados, da portabilidade 

dos dados e a interoperabilidade, que 

facilitam a mudança entre plataformas e 

impedem a dependência de um só 

fornecedor, sendo fatores essenciais para 

uma concorrência aberta e leal, bem como 

para capacitar os utilizadores de 

plataformas colaborativas; 

26. sublinha, a necessidade da livre 

circulação de dados, da portabilidade dos 

dados e a interoperabilidade, que facilitam 

a mudança entre plataformas e impedem a 

dependência de um só fornecedor, sendo 

fatores essenciais para uma concorrência 

aberta e leal; 

Or. pl 

 

Alteração   258 
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Marcus Pretzell 

 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 
Proposta de resolução Alteração 

26. Incentiva a Comissão a fomentar 

condições de concorrência equitativas 

entre plataformas colaborativas; salienta a 

importância da identificação e resolução de 

obstáculos ao aparecimento e 

desenvolvimento de plataformas 

colaborativas, em particular de start-ups; 

sublinha, neste contexto, a necessidade da 

livre circulação de dados, da portabilidade 

dos dados e a interoperabilidade, que 

facilitam a mudança entre plataformas e 

impedem a dependência de um só 

fornecedor, sendo fatores essenciais para 

uma concorrência aberta e leal, bem como 

para capacitar os utilizadores de 

plataformas colaborativas; 

26. salienta a importância da 

identificação e resolução de obstáculos ao 

aparecimento e desenvolvimento de 

plataformas colaborativas, em particular de 

start-ups; sublinha, neste contexto, a 

necessidade da livre circulação de dados, 

da portabilidade dos dados e a 

interoperabilidade, que facilitam a 

mudança entre plataformas e impedem a 

dependência de um só fornecedor, sendo 

fatores essenciais para uma concorrência 

aberta e leal, bem como para capacitar os 

utilizadores de plataformas colaborativas; 

Or. de 

 

Alteração   259 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 
Proposta de resolução Alteração 

26. Incentiva a Comissão a fomentar 

condições de concorrência equitativas entre 

plataformas colaborativas; salienta a 

importância da identificação e resolução de 

obstáculos ao aparecimento e 

desenvolvimento de plataformas 

colaborativas, em particular de start-ups; 

sublinha, neste contexto, a necessidade da 

livre circulação de dados, da portabilidade 

dos dados e a interoperabilidade, que 

facilitam a mudança entre plataformas e 

impedem a dependência de um só 

26. Incentiva a Comissão a fomentar 

condições de concorrência equitativas entre 

plataformas colaborativas; salienta a 

importância da identificação e resolução de 

obstáculos ao aparecimento e 

desenvolvimento de plataformas 

colaborativas, em particular de start-ups; 
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fornecedor, sendo fatores essenciais para 

uma concorrência aberta e leal, bem 

como para capacitar os utilizadores de 

plataformas colaborativas; 

Or. fr 

 

Alteração   260 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 
Proposta de resolução Alteração 

26. Incentiva a Comissão a fomentar 

condições de concorrência equitativas entre 

plataformas colaborativas; salienta a 

importância da identificação e resolução de 

obstáculos ao aparecimento e 

desenvolvimento de plataformas 

colaborativas, em particular de start-ups; 

sublinha, neste contexto, a necessidade da 

livre circulação de dados, da portabilidade 

dos dados e a interoperabilidade, que 

facilitam a mudança entre plataformas e 

impedem a dependência de um só 

fornecedor, sendo fatores essenciais para 

uma concorrência aberta e leal, bem como 

para capacitar os utilizadores de 

plataformas colaborativas; 

26. Incentiva a Comissão a fomentar 

condições de concorrência equitativas entre 

plataformas colaborativas; salienta a 

importância da identificação e resolução de 

obstáculos ao aparecimento e 

desenvolvimento de plataformas 

colaborativas, em particular de start-ups; 

sublinha, neste contexto, a necessidade da 

livre circulação de dados, da portabilidade 

dos dados e a interoperabilidade, que 

facilitam a mudança entre plataformas e 

impedem a dependência de um só 

fornecedor, sendo fatores essenciais para 

uma concorrência aberta e leal, bem como 

para capacitar os utilizadores de 

plataformas colaborativas; reconhece a 

necessidade de encontrar um equilíbrio 

entre uma maior interoperabilidade e 

portabilidade dos dados, quando se 

revelarem necessárias, e os interesses 

legítimos dos agentes do mercado que 

investem no desenvolvimento do produto, 

de modo a assegurar uma rentabilidade 

justa do seu investimento para, dessa 

forma, contribuir para a inovação; 

Or. en 

 

Alteração   261 
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Philippe Juvin 

 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 
Proposta de resolução Alteração 

26. Incentiva a Comissão a fomentar 

condições de concorrência equitativas entre 

plataformas colaborativas; salienta a 

importância da identificação e resolução de 

obstáculos ao aparecimento e 

desenvolvimento de plataformas 

colaborativas, em particular de start-ups; 

sublinha, neste contexto, a necessidade da 

livre circulação de dados, da portabilidade 

dos dados e a interoperabilidade, que 

facilitam a mudança entre plataformas e 

impedem a dependência de um só 

fornecedor, sendo fatores essenciais para 

uma concorrência aberta e leal, bem como 

para capacitar os utilizadores de 

plataformas colaborativas; 

26. Incentiva a Comissão a fomentar 

condições de concorrência equitativas entre 

plataformas colaborativas e empresas 

tradicionais; salienta a importância da 

identificação e resolução de obstáculos ao 

aparecimento e desenvolvimento de 

plataformas colaborativas, em particular de 

start-ups; sublinha, neste contexto, a 

necessidade da livre circulação de dados, 

da portabilidade dos dados e a 

interoperabilidade, que facilitam a 

mudança entre plataformas e impedem a 

dependência de um só fornecedor e as 

estratégias através das quais o 

consumidor fica refém do fornecedor, 

sendo fatores essenciais para uma 

concorrência aberta e leal, bem como para 

capacitar os utilizadores de plataformas 

colaborativas; 

Or. fr 

 

Alteração   262 

Virginie Rozière 

 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 
Proposta de resolução Alteração 

26. Incentiva a Comissão a fomentar 

condições de concorrência equitativas entre 

plataformas colaborativas; salienta a 

importância da identificação e resolução de 

obstáculos ao aparecimento e 

desenvolvimento de plataformas 

colaborativas, em particular de start-ups; 

sublinha, neste contexto, a necessidade da 

livre circulação de dados, da portabilidade 

26. Incentiva a Comissão a fomentar 

condições de concorrência equitativas entre 

plataformas colaborativas e entre estas e as 

empresas tradicionais; salienta a 

importância da identificação e resolução de 

obstáculos ao aparecimento e 

desenvolvimento de plataformas 

colaborativas, em particular de start-ups; 

sublinha, neste contexto, a necessidade da 
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dos dados e a interoperabilidade, que 

facilitam a mudança entre plataformas e 

impedem a dependência de um só 

fornecedor, sendo fatores essenciais para 

uma concorrência aberta e leal, bem como 

para capacitar os utilizadores de 

plataformas colaborativas; 

livre circulação de dados, da portabilidade 

dos dados e a interoperabilidade, que 

facilitam a mudança entre plataformas e 

impedem a dependência de um só 

fornecedor, sendo fatores essenciais para 

uma concorrência aberta e leal, bem como 

para capacitar os utilizadores de 

plataformas colaborativas; 

Or. fr 

 

Alteração   263 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 
Proposta de resolução Alteração 

26. Incentiva a Comissão a fomentar 

condições de concorrência equitativas entre 

plataformas colaborativas; salienta a 

importância da identificação e resolução de 

obstáculos ao aparecimento e 

desenvolvimento de plataformas 

colaborativas, em particular de start-ups; 

sublinha, neste contexto, a necessidade da 

livre circulação de dados, da portabilidade 

dos dados e a interoperabilidade, que 

facilitam a mudança entre plataformas e 

impedem a dependência de um só 

fornecedor, sendo fatores essenciais para 

uma concorrência aberta e leal, bem como 

para capacitar os utilizadores de 

plataformas colaborativas; 

26. Incentiva a Comissão a fomentar 

condições de concorrência equitativas entre 

plataformas colaborativas; salienta a 

importância da identificação e resolução de 

obstáculos ao aparecimento e 

desenvolvimento de plataformas 

colaborativas, em particular de start-ups; 

sublinha, neste contexto, a necessidade da 

livre circulação de dados, da portabilidade 

dos dados e a interoperabilidade, que 

facilitam a mudança entre plataformas e 

impedem a dependência de um só 

fornecedor, sendo fatores essenciais para 

uma concorrência aberta e leal, bem como 

para capacitar os utilizadores de 

plataformas colaborativas e que, 

simultaneamente, é necessário proteger as 

informações dos utilizadores e os dados 

pessoais; 

Or. en 

 

Alteração   264 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 
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Proposta de resolução 

N.º 26-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 26-A. Congratula-se com o facto de o 

crescimento da economia colaborativa ter 

resultado num aumento da concorrência e 

ter levado a que os atuais operadores se 

concentrassem nas necessidades reais dos 

consumidores, no serviço prestado aos 

consumidores e numa melhor relação 

entre o serviço e o respetivo custo; 

sublinha que a economia colaborativa 

também é benéfica para os cidadãos que 

não participam diretamente na mesma; 

Or. en 

 

Alteração   265 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposta de resolução 

N.º 26-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 26-A. Sublinha que a economia 

colaborativa nunca deve servir para fugir 

às obrigações fiscais; considera que é 

fundamental que os Estados-Membros 

resolvam as questões relacionadas com o 

cumprimento das obrigações fiscais, de 

forma a assegurar condições de 

concorrência equitativas; 

Or. en 

 

Alteração   266 

Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Proposta de resolução 
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N.º 27 

 
Proposta de resolução Alteração 

27. Manifesta a sua preocupação com 

as dificuldades que surgiram até agora no 

que diz respeito ao cumprimento e 

execução das obrigações fiscais, apesar 

do aumento da rastreabilidade das 

transações económicas através de 

plataformas em linha; 

27. Congratula-se com o aumento da 

rastreabilidade das transações económicas 

que as plataformas em linha permitem; 

Or. en 

 

Alteração   267 

Adam Szejnfeld 

 

Proposta de resolução 

N.º 27 

 
Proposta de resolução Alteração 

27. Manifesta a sua preocupação com 

as dificuldades que surgiram até agora no 

que diz respeito ao cumprimento e 

execução das obrigações fiscais, apesar 

do aumento da rastreabilidade das 

transações económicas através de 

plataformas em linha; 

27. Assinala um grande aumento da 

rastreabilidade das transações económicas 

através de plataformas em linha; 

Or. pl 

 

Alteração   268 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Proposta de resolução 

N.º 27 

 
Proposta de resolução Alteração 

27. Manifesta a sua preocupação com 

as dificuldades que surgiram até agora no 

que diz respeito ao cumprimento e 

execução das obrigações fiscais, apesar do 

aumento da rastreabilidade das 

27. Salienta o aumento da 

rastreabilidade das transações 

económicas através de plataformas em 

linha, que deverá resultar num aumento 

do cumprimento e execução das obrigações 
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transações económicas através de 

plataformas em linha; 

fiscais; solicita aos Estados-Membros que 

procurem igualmente aumentar o 

cumprimento e execução das obrigações 

fiscais pelos operadores tradicionais do 

mercado, com base nas referidas boas 

práticas; 

Or. en 

 

Alteração   269 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta de resolução 

N.º 27 

 
Proposta de resolução Alteração 

27. Manifesta a sua preocupação com 

as dificuldades que surgiram até agora no 

que diz respeito ao cumprimento e 

execução das obrigações fiscais, apesar do 

aumento da rastreabilidade das transações 

económicas através de plataformas em 

linha; 

27. Manifesta a sua preocupação com o 

facto de poderem ter surgido algumas 

dificuldades em determinados setores no 

que diz respeito ao cumprimento e 

execução das obrigações fiscais, apesar do 

aumento da rastreabilidade das transações 

económicas através de plataformas em 

linha; reconhece que esses problemas 

foram resolvidos nalguns 

Estados-Membros; por conseguinte, insta 

a Comissão Europeia e os 

Estados-Membros a facilitarem um 

intercâmbio de boas práticas entre as 

autoridades fiscais e os intervenientes, de 

forma a permitir que os Estados-Membros 

desenvolvam soluções adequadas para o 

pagamento de impostos na economia de 

partilha; 

Or. en 

 

Alteração   270 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Proposta de resolução 

N.º 27 
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Proposta de resolução Alteração 

27. Manifesta a sua preocupação com 

as dificuldades que surgiram até agora no 

que diz respeito ao cumprimento e 

execução das obrigações fiscais, apesar do 

aumento da rastreabilidade das transações 

económicas através de plataformas em 

linha; 

27. Manifesta a sua preocupação com 

as dificuldades que surgiram até agora no 

que diz respeito ao cumprimento e 

execução das obrigações fiscais, apesar do 

aumento da rastreabilidade das transações 

económicas através de plataformas em 

linha; sublinha que a cooperação entre os 

setores público e privado no que diz 

respeito ao cumprimento das obrigações 

fiscais e perante a segurança social foi 

bem sucedida em determinados 

Estados-Membros; por conseguinte, 

salienta o papel que as autoridades 

competentes devem desempenhar, em 

conjunto com as plataformas, no sentido 

de desenvolver soluções eficazes e 

inovadoras que facilitem o cumprimento 

das obrigações, bem como o papel da 

Comissão Europeia no que diz respeito a 

facilitar o intercâmbio de boas práticas e 

a reutilização de soluções tecnológicas; 

Or. en 

 

Alteração   271 

Renato Soru 

 

Proposta de resolução 

N.º 27 

 
Proposta de resolução Alteração 

27. Manifesta a sua preocupação com 

as dificuldades que surgiram até agora no 

que diz respeito ao cumprimento e 

execução das obrigações fiscais, apesar do 

aumento da rastreabilidade das transações 

económicas através de plataformas em 

linha; 

27. Manifesta a sua preocupação com 

as dificuldades que surgiram até agora no 

que diz respeito ao cumprimento e 

execução das obrigações fiscais, apesar do 

aumento da rastreabilidade das transações 

económicas através de plataformas em 

linha; apoia as boas práticas em matéria 

de cooperação entre o Estado e as 

plataformas que foram aplicadas em 

determinados países; 

Or. en 
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Alteração   272 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta de resolução 

N.º 27-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 27-A. insta a Comissão a adotar medidas 

proativas, de forma a assegurar que as 

nossas contribuições para a segurança 

social e os nossos sistemas sociais estão de 

acordo com a nova realidade do futuro, 

em que os trabalhadores mudam de 

empresa e de tipo de emprego com muito 

maior frequência do que na atualidade; 

Or. en 

 

Alteração   273 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 

 

Proposta de resolução 

N.º 28 

 
Proposta de resolução Alteração 

28. Salienta, ainda, a necessidade 

urgente de colaboração entre as 

autoridades competentes e as plataformas 

colaborativas, em matéria de cumprimento 

das obrigações fiscais e de cobrança de 

impostos, e solicita que as últimas 

desempenhem um papel ativo neste 

sentido; 

28. Salienta, ainda, a necessidade 

urgente de definir o papel que as 

plataformas colaborativas devem 

desempenhar para permitir o 
cumprimento das obrigações fiscais e de 

cobrança de impostos; 

Or. it 

 

Alteração   274 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 
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N.º 28 

 
Proposta de resolução Alteração 

28. Salienta, ainda, a necessidade 

urgente de colaboração entre as 

autoridades competentes e as plataformas 

colaborativas, em matéria de cumprimento 

das obrigações fiscais e de cobrança de 

impostos, e solicita que as últimas 

desempenhem um papel ativo neste 

sentido; 

28. Salienta, ainda, a necessidade 

urgente de colaboração para definir o 

papel que as plataformas colaborativas 

devem desempenhar no sentido de 

permitir o cumprimento das obrigações 

fiscais e de cobrança de impostos, e solicita 

que as últimas desempenhem um papel 

ativo neste sentido; 

Or. it 

 

Alteração   275 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta de resolução 

N.º 28-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 28-A. Reitera que as plataformas digitais 

e outros intermediários devem ficar 

obrigados a comunicar às autoridades 

competentes todo o trabalho efetuado por 

seu intermédio, com vista a garantir 

contribuições e proteção adequadas 

através de seguros sociais e de saúde para 

todos os trabalhadores; 

Or. en 

 

Alteração   276 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 28-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 28-A. Convida as plataformas de 

partilha a reforçarem o nível de 

transparência quanto ao valor da 
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comissão aplicada ao serviço prestado, 

assim aumentando a confiança dos 

consumidores; 

Or. it 

 

Alteração   277 

Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, Antonio López-Istúriz 

White, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Proposta de resolução 

N.º 29 

 
Proposta de resolução Alteração 

29. Incentiva os Estados-Membros a 

chegarem a acordo sobre um conjunto 

uniforme de informações que as empresas 

devam divulgar às autoridades fiscais no 

âmbito dos seus deveres de informação 

fiscal; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração   278 

Adam Szejnfeld 

 

Proposta de resolução 

N.º 29 

 
Proposta de resolução Alteração 

29. Incentiva os Estados-Membros a 

chegarem a acordo sobre um conjunto 

uniforme de informações que as empresas 

devam divulgar às autoridades fiscais no 

âmbito dos seus deveres de informação 

fiscal; 

Suprimido 

Or. pl 

 

Alteração   279 
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Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta de resolução 

N.º 29 

 
Proposta de resolução Alteração 

29. Incentiva os Estados-Membros a 

chegarem a acordo sobre um conjunto 

uniforme de informações que as empresas 

devam divulgar às autoridades fiscais no 

âmbito dos seus deveres de informação 

fiscal; 

29. Incentiva os Estados-Membros a 

chegarem a acordo sobre um conjunto 

uniforme de informações que as empresas 

devam divulgar às autoridades fiscais no 

âmbito dos seus deveres de informação 

fiscal; salienta que a atual colaboração 

entre as autoridades nacionais e as 

empresas que aproveitam as 

oportunidades que a tecnologia digital 

proporciona resultou em sistemas de 

cobrança dos impostos mais eficazes, 

responsáveis e transparentes, que 

permitem que todas as partes cumpram as 

suas obrigações fiscais e perante a 

segurança social; 

Or. en 

 

Alteração   280 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 

 

Proposta de resolução 

N.º 29 

 
Proposta de resolução Alteração 

29. Incentiva os Estados-Membros a 

chegarem a acordo sobre um conjunto 

uniforme de informações que as empresas 

devam divulgar às autoridades fiscais no 

âmbito dos seus deveres de informação 

fiscal; 

29. Incentiva os Estados-Membros a 

chegarem a acordo sobre um conjunto 

uniforme de informações que os pares, os 

prestadores de serviços profissionais, as 

empresas e as plataformas colaborativas 

devam divulgar às autoridades fiscais no 

âmbito dos seus deveres de informação 

fiscal; 

Or. it 
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Alteração   281 

Marco Zullo 

 

Proposta de resolução 

N.º 29 

 
Proposta de resolução Alteração 

29. Incentiva os Estados-Membros a 

chegarem a acordo sobre um conjunto 

uniforme de informações que as empresas 

devam divulgar às autoridades fiscais no 

âmbito dos seus deveres de informação 

fiscal; 

29. Incentiva os Estados-Membros a 

chegarem a acordo sobre um conjunto 

uniforme de informações que as empresas 

e os prestadores de serviços profissionais 
devam divulgar às autoridades fiscais no 

âmbito dos seus deveres de informação 

fiscal; 

Or. it 

 

Alteração   282 

Jiří Pospíšil 

 

Proposta de resolução 

N.º 29-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 29-A. Insta os Estados-Membros a 

trabalharem em conjunto e a partilharem 

informações no domínio da tributação a 

fim de eliminar o risco de futuras fraudes 

fiscais transfronteiras; 

Or. cs 

 

Alteração   283 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta de resolução 

N.º 30 

 
Proposta de resolução Alteração 

30. Concorda que devem ser aplicadas 

obrigações fiscais semelhantes, no plano 

funcional, às empresas que prestem 

30. Concorda que devem ser aplicadas 

obrigações fiscais semelhantes, no plano 

funcional, às empresas que prestem 
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serviços idênticos, e está convicto de que 

os impostos devem ser pagos no país onde 

os lucros são gerados; 

serviços idênticos; observa que os 

impostos devem ser pagos em total 

conformidade com a legislação fiscal 

local e nacional; 

Or. en 

 

Alteração   284 

Dita Charanzová 

 

Proposta de resolução 

N.º 30 

 
Proposta de resolução Alteração 

30. Concorda que devem ser aplicadas 

obrigações fiscais semelhantes, no plano 

funcional, às empresas que prestem 

serviços idênticos, e está convicto de que 

os impostos devem ser pagos no país onde 

os lucros são gerados; 

30. Em conformidade com o princípio 

da subsidiariedade e com a política fiscal 

nacional, concorda que devem ser 

aplicadas obrigações fiscais semelhantes, 

no plano funcional, às empresas que 

prestem serviços idênticos; 

Or. en 

 

Alteração   285 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 30 

 
Proposta de resolução Alteração 

30. Concorda que devem ser aplicadas 

obrigações fiscais semelhantes, no plano 

funcional, às empresas que prestem 

serviços idênticos, e está convicto de que 

os impostos devem ser pagos no país onde 

os lucros são gerados; 

30. Concorda que devem ser aplicadas 

obrigações fiscais semelhantes, no plano 

funcional, às empresas que prestem 

serviços idênticos na economia tradicional 

e na economia da partilha, e está convicto 

de que os rendimentos devem ser 

tributados no país onde se desenvolve a 

atividade económica e onde os lucros são 

gerados; 

Or. it 
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Alteração   286 

Jiří Maštálka 

 

Proposta de resolução 

N.º 30 

 
Proposta de resolução Alteração 

30. Concorda que devem ser aplicadas 

obrigações fiscais semelhantes, no plano 

funcional, às empresas que prestem 

serviços idênticos, e está convicto de que 

os impostos devem ser pagos no país onde 

os lucros são gerados; 

30. Concorda que devem ser aplicadas 

obrigações fiscais semelhantes, no plano 

funcional, às empresas que prestem 

serviços idênticos, e está convicto de que 

os impostos devem ser pagos no país onde 

os lucros são gerados, em total 

conformidade com a legislação fiscal 

local e nacional. 

Or. en 

 

Alteração   287 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 

 

Proposta de resolução 

N.º 30 

 
Proposta de resolução Alteração 

30. Concorda que devem ser aplicadas 

obrigações fiscais semelhantes, no plano 

funcional, às empresas que prestem 

serviços idênticos, e está convicto de que 

os impostos devem ser pagos no país onde 

os lucros são gerados; 

30. Concorda que devem ser aplicadas 

obrigações fiscais semelhantes, no plano 

funcional, aos pares, aos prestadores de 

serviços profissionais, às empresas e às 

plataformas colaborativas que prestem 

serviços idênticos na economia tradicional 

ou na economia da partilha, e está 

convicto de que os impostos devem ser 

pagos no país onde os lucros são gerados; 

Or. it 

 

Alteração   288 

Philippe Juvin 
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Proposta de resolução 

N.º 30 

 
Proposta de resolução Alteração 

30. Concorda que devem ser aplicadas 

obrigações fiscais semelhantes, no plano 

funcional, às empresas que prestem 

serviços idênticos, e está convicto de que 

os impostos devem ser pagos no país onde 

os lucros são gerados; 

30. Concorda que devem ser aplicadas 

obrigações fiscais semelhantes, no plano 

funcional, às empresas que prestem 

serviços idênticos, e está convicto de que 

os impostos devem ser pagos no país onde 

os lucros são gerados, em particular no 

que se refere às atividades das 

plataformas digitais; 

Or. fr 

 

Alteração   289 

Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Proposta de resolução 

N.º 30 

 
Proposta de resolução Alteração 

30. Concorda que devem ser aplicadas 

obrigações fiscais semelhantes, no plano 

funcional, às empresas que prestem 

serviços idênticos, e está convicto de que 

os impostos devem ser pagos no país onde 

os lucros são gerados; 

30. Concorda que devem ser aplicadas 

obrigações fiscais semelhantes, no plano 

funcional, às empresas que prestem 

serviços idênticos, e está convicto de que 

os impostos devem ser pagos no país onde 

os lucros são gerados e nos casos em que 

não se trate unicamente de encargos para 

cobrir custos; 

Or. de 

 

Alteração   290 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 30-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 30-A. Frisa que a persistência de 

práticas fiscais danosas ou opacas por 
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parte de jurisdições que funcionam como 

paraísos fiscais mina gravemente a 

concorrência também no âmbito da 

economia colaborativa e prejudica 

especialmente aqueles que pretendem 

entrar no mercado; em consequência, 

insta a Comissão e os Estados-Membros a 

atuarem contra a evasão, a elisão e a 

fraude fiscal, o planeamento fiscal 

agressivo e os paraísos fiscais no âmbito 

da economia colaborativa; 

Or. it 

 

Alteração   291 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Proposta de resolução 

Subtítulo 5 

 
Proposta de resolução Alteração 

Impacto no mercado de trabalho e nos 

direitos dos trabalhadores 

Impacto no mercado de trabalho 

Or. en 

 

Alteração   292 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Proposta de resolução 

N.º 31 

 
Proposta de resolução Alteração 

31. Salienta que a revolução digital está 

a ter um impacto profundo no mercado de 

trabalho e que as tendências emergentes na 

economia colaborativa fazem parte de uma 

tendência mais ampla; 

31. Salienta que a revolução digital está 

a ter um impacto profundo no mercado de 

trabalho e que as tendências emergentes na 

economia colaborativa fazem parte de uma 

tendência mais ampla de transformação da 

sociedade e da economia, nomeadamente 

de uma estrutura hierárquica vertical 

numa estrutura mais horizontal; 

considera que a economia colaborativa 
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proporciona aos trabalhadores mais 

flexibilidade, autonomia e oportunidades 

na sequência de uma mudança ao nível 

dos comportamentos e que, por 

conseguinte, torna necessária uma 

modernização dos sistemas de emprego e 

proteção social; nesse contexto, sublinha 

que a modernização deve implicar uma 

reforma do sistema, que deve deixar de se 

basear em contratos sem termo que, de 

qualquer modo, já não são a norma, mas 

sim ao nível do mercado de trabalho, de 

forma a assegurar que todos os 

trabalhadores beneficiam de proteção 

social. 

Or. en 

 

Alteração   293 

Nicola Danti, Kerstin Westphal, Olga Sehnalová, Joachim Schuster, Maria Grapini, 

Liisa Jaakonsaari, Jutta Steinruck, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan, 

Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Marlene Mizzi, Pina 

Picierno, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 31 

 
Proposta de resolução Alteração 

31. Salienta que a revolução digital está 

a ter um impacto profundo no mercado de 

trabalho e que as tendências emergentes na 

economia colaborativa fazem parte de uma 

tendência mais ampla; 

31. Salienta que a revolução digital está 

a ter um impacto profundo no mercado de 

trabalho e que as tendências emergentes na 

economia colaborativa fazem parte de uma 

tendência mais ampla, no âmbito da 

digitalização da sociedade em geral; 

sublinha o risco de surgirem relações 

laborais pouco claras, condições de 

trabalho injustas e desrespeito pelos 

direitos dos trabalhadores; 

Or. en 

 

Alteração   294 

Jiří Maštálka 
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Proposta de resolução 

N.º 31 

 
Proposta de resolução Alteração 

31. Salienta que a revolução digital está 

a ter um impacto profundo no mercado de 

trabalho e que as tendências emergentes na 

economia colaborativa fazem parte de uma 

tendência mais ampla; 

31. Salienta que a revolução digital está 

a ter um impacto profundo no mercado de 

trabalho e que as tendências emergentes na 

economia colaborativa fazem parte de uma 

tendência mais ampla; adverte que, por si 

só, a melhoria das competências dos 

trabalhadores, nomeadamente no que diz 

respeito às competências digitais, poderá 

não ser suficiente para que os cidadãos 

sejam autossuficientes e se mantenham 

acima do limiar da pobreza; por esse 

motivo, são necessárias outras soluções, 

como o reforço dos serviços sociais 

básicos disponibilizados aos trabalhadores 

que foram excluídos do mercado de 

trabalho na sequência da automatização; 

Or. en 

 

Alteração   295 

Pina Picierno 

 

Proposta de resolução 

N.º 31 

 
Proposta de resolução Alteração 

31. Salienta que a revolução digital está 

a ter um impacto profundo no mercado de 

trabalho e que as tendências emergentes na 

economia colaborativa fazem parte de uma 

tendência mais ampla; 

31. Salienta que a revolução digital está 

a ter um impacto profundo no mercado de 

trabalho e que as tendências emergentes na 

economia colaborativa fazem parte de uma 

tendência mais ampla; em consequência, 

exorta a Comissão e os Estados-Membros 

a promoverem sistemas educativos e de 

formação capazes de oferecer aos 

cidadãos e aos futuros trabalhadores não 

só as competências técnicas 

imprescindíveis mas também as 

competências sociais indispensáveis para 

poderem beneficiar plenamente das 
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oportunidades e vantagens de um 

mercado de trabalho e de uma sociedade 

radicalmente transformados; 

Or. it 

 

Alteração   296 

Jiří Pospíšil 

 

Proposta de resolução 

N.º 31 

 
Proposta de resolução Alteração 

31. Salienta que a revolução digital está 

a ter um impacto profundo no mercado de 

trabalho e que as tendências emergentes na 

economia colaborativa fazem parte de uma 

tendência mais ampla; 

31. Salienta que a revolução digital está 

a ter um impacto profundo no mercado de 

trabalho e que as tendências emergentes na 

economia colaborativa fazem parte da 

tendência atual; 

Or. cs 

 

Alteração   297 

Philippe Juvin 

 

Proposta de resolução 

N.º 31 

 
Proposta de resolução Alteração 

31. Salienta que a revolução digital está 

a ter um impacto profundo no mercado de 

trabalho e que as tendências emergentes na 

economia colaborativa fazem parte de uma 

tendência mais ampla; 

31. Salienta que a revolução digital está 

a ter um impacto no mercado de trabalho e 

que as tendências emergentes na economia 

colaborativa fazem parte de uma tendência 

mais ampla; 

Or. fr 

 

Alteração   298 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Joachim Schuster, Maria Grapini, Jutta Steinruck, 

Sergio Gaetano Cofferati, Marlene Mizzi, Pina Picierno, Marc Tarabella, Lucy 

Anderson 
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Proposta de resolução 

N.º 31-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 31-A. Simultaneamente, observa que a 

economia colaborativa está a criar novas 

oportunidades e novas formas de trabalho 

flexíveis para todos os utilizadores, 

incluindo os produtores-consumidores, 

bem como a reforçar o desenvolvimento 

da inovação e do empreendedorismo na 

Europa; 

Or. en 

 

Alteração   299 

Daniel Dalton 

 

Proposta de resolução 

N.º 31-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 31-A. Reconhece que a economia de 

partilha cria oportunidades de 

empreendedorismo e capacita os cidadãos 

de todos os grupos demográficos e de 

todas as gerações; 

Or. en 

 

Alteração   300 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Proposta de resolução 

N.º 32 

 
Proposta de resolução Alteração 

32. Salienta a importância primordial 

de salvaguardar os direitos dos 

trabalhadores nos serviços colaborativos, 

de evitar o «dumping» social e de garantir 

Suprimido 
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condições de trabalho equitativas e uma 

proteção social adequada; 

Or. en 

 

Alteração   301 

Adam Szejnfeld 

 

Proposta de resolução 

N.º 32 

 
Proposta de resolução Alteração 

32. Salienta a importância primordial 

de salvaguardar os direitos dos 

trabalhadores nos serviços colaborativos, 

de evitar o «dumping» social e de garantir 

condições de trabalho equitativas e uma 

proteção social adequada; 

Suprimido 

Or. pl 

 

Alteração   302 

Jiří Maštálka 

 

Proposta de resolução 

N.º 32 

 
Proposta de resolução Alteração 

32. Salienta a importância primordial 

de salvaguardar os direitos dos 

trabalhadores nos serviços colaborativos, 

de evitar o «dumping» social e de garantir 
condições de trabalho equitativas e uma 

proteção social adequada; 

32. Salienta a importância primordial 

de salvaguardar os direitos dos 

trabalhadores nos serviços colaborativos, 

recorda que, de uma forma geral, os 

trabalhadores deste setor não estão 

abrangidos por sistemas de segurança 

social e, por conseguinte, insta a 

Comissão e os Estados-Membros a 

assegurarem a garantia dos direitos 

laborais no âmbito do crescimento da 

economia colaborativa, bem como a 

existência de condições de trabalho 

equitativas e uma proteção social 

adequada; simultaneamente, devem ser 
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tidas em conta as suas potencialidades no 

que diz respeito à identificação de novas 

formas de emprego; 

Or. en 

 

Alteração   303 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta de resolução 

N.º 32 

 
Proposta de resolução Alteração 

32. Salienta a importância primordial 

de salvaguardar os direitos dos 

trabalhadores nos serviços colaborativos, 

de evitar o «dumping» social e de garantir 

condições de trabalho equitativas e uma 

proteção social adequada; 

32. Salienta a importância dos direitos 

laborais nos serviços colaborativos, tendo 

simultaneamente em conta as suas 

potencialidades no que diz respeito a 

formas de emprego mais flexíveis e à 

identificação de novas formas de 

emprego, bem como no que diz respeito ao 

reforço dos direitos e da proteção dos 

trabalhadores genuinamente 

independentes; 

Or. en 

 

Alteração   304 

Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Proposta de resolução 

N.º 32 

 
Proposta de resolução Alteração 

32. Salienta a importância primordial 

de salvaguardar os direitos dos 

trabalhadores nos serviços colaborativos, 

de evitar o «dumping» social e de garantir 

condições de trabalho equitativas e uma 

proteção social adequada; 

32. Salienta a importância primordial 

de salvaguardar os direitos dos 

trabalhadores nos serviços colaborativos e 

de garantir condições de trabalho 

equitativas e uma proteção social 

adequada; 

Or. en 
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Alteração   305 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Joachim Schuster, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, 

Jutta Steinruck, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio 

Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Pina Picierno, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, 

Lucy Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 32 

 
Proposta de resolução Alteração 

32. Salienta a importância primordial 

de salvaguardar os direitos dos 

trabalhadores nos serviços colaborativos, 

de evitar o «dumping» social e de garantir 

condições de trabalho equitativas e uma 

proteção social adequada; 

32. Salienta a importância primordial 

de salvaguardar os direitos dos 

trabalhadores nos serviços colaborativos 

(acima de tudo, a liberdade de associação, 

o direito de tomar ações coletivas e o 

direito à negociação coletiva), de evitar o 

«dumping» social e de garantir condições 

de trabalho equitativas e uma proteção 

social adequada; 

Or. en 

 

Alteração   306 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

 

Proposta de resolução 

N.º 32 

 
Proposta de resolução Alteração 

32. Salienta a importância primordial 

de salvaguardar os direitos dos 

trabalhadores nos serviços colaborativos, 

de evitar o «dumping» social e de garantir 

condições de trabalho equitativas e uma 

proteção social adequada; 

32. Salienta a importância primordial 

de salvaguardar os direitos dos 

trabalhadores nos serviços colaborativos, 

de evitar o «dumping» social e de garantir 

condições de trabalho equitativas e uma 

proteção social adequada; deve ser dada 

particular atenção à necessidade de evitar 

modelos de emprego precário, tendo em 

conta que são as mulheres que enfrentam 

o maior risco de precariedade laboral; 

Or. en 
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Alteração   307 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Proposta de resolução 

N.º 32 

 
Proposta de resolução Alteração 

32. Salienta a importância primordial 

de salvaguardar os direitos dos 

trabalhadores nos serviços colaborativos, 

de evitar o «dumping» social e de garantir 

condições de trabalho equitativas e uma 

proteção social adequada; 

32. Salienta a importância primordial 

de salvaguardar os direitos dos 

trabalhadores nos serviços colaborativos, 

de evitar o «dumping» social e de garantir 

condições de trabalho equitativas e uma 

proteção social adequada; deve ser dada 

particular atenção à necessidade de evitar 

modelos de emprego precário, tendo em 

conta que são as mulheres que enfrentam 

o maior risco de precariedade laboral; 

Or. en 

 

Alteração   308 

Marcus Pretzell 

 

Proposta de resolução 

N.º 32 

 
Proposta de resolução Alteração 

32. Salienta a importância primordial 

de salvaguardar os direitos dos 

trabalhadores nos serviços colaborativos, 

de evitar o «dumping» social e de garantir 

condições de trabalho equitativas e uma 

proteção social adequada; 

32. Salienta a importância primordial 

de salvaguardar a liberdade contratual, os 

direitos dos trabalhadores nos serviços 

colaborativos, de evitar o «dumping» 

social e de garantir condições de trabalho 

equitativas e uma proteção social 

adequada; 

Or. de 

 

Alteração   309 



 

AM\1116419PT.docx 157/187 PE599.597v01-00 

 PT 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta de resolução 

N.º 32-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 32-A. Reitera o seu apelo à Comissão 

para que apresente uma recomendação 

relativa à proteção social no âmbito do 

Pilar Europeu dos Direitos Sociais, no 

sentido de assegurar que todos os 

cidadãos com qualquer forma de 

emprego, relação laboral ou trabalho 

independente têm direitos sociais que 

garantem a segurança do rendimento em 

situações como o desemprego, o trabalho 

a tempo parcial, problemas de saúde, 

idade avançada, licença de maternidade 

ou paternidade ou licença para cuidar de 

terceiros ou para formação e que todos 

têm uma conta de atividade pessoal onde 

podem consultar os seus direitos; 

Or. en 

 

Alteração   310 

Jiří Maštálka 

 

Proposta de resolução 

N.º 32-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 32-A. Insta a Comissão a divulgar 

informações estatísticas oficiais sobre o 

emprego na economia colaborativa, bem 

como sobre os seus efeitos diretos e 

indiretos e a propor soluções que 

garantam requisitos mínimos em matéria 

de rendimentos, um intercâmbio de 

informações com as plataformas de modo 

a determinar o rendimento dos 

trabalhadores com o objetivo de melhorar 

as declarações fiscais, a abordar as 

necessidades dos trabalhadores das 
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plataformas no que diz respeito a proteção 

especial e o alargamento da negociação 

coletiva a categorias mais abrangentes do 

que «empregados». 

Or. en 

 

Alteração   311 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Proposta de resolução 

N.º 33 

 
Proposta de resolução Alteração 

33. Manifesta a sua preocupação com 

o risco de os trabalhadores contratados «a 

pedido» não beneficiarem de proteção 

jurídica efetiva e com o facto de as 

plataformas colaborativas poderem 

transmitir os seus riscos para os 

trabalhadores sem exercerem quaisquer 

responsabilidades empresariais; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração   312 

Adam Szejnfeld 

 

Proposta de resolução 

N.º 33 

 
Proposta de resolução Alteração 

33. Manifesta a sua preocupação com 

o risco de os trabalhadores contratados «a 

pedido» não beneficiarem de proteção 

jurídica efetiva e com o facto de as 

plataformas colaborativas poderem 

transmitir os seus riscos para os 

trabalhadores sem exercerem quaisquer 

responsabilidades empresariais; 

Suprimido 

Or. pl 
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Alteração   313 

Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Proposta de resolução 

N.º 33 

 
Proposta de resolução Alteração 

33. Manifesta a sua preocupação com 

o risco de os trabalhadores contratados «a 

pedido» não beneficiarem de proteção 

jurídica efetiva e com o facto de as 

plataformas colaborativas poderem 

transmitir os seus riscos para os 

trabalhadores sem exercerem quaisquer 

responsabilidades empresariais; 

33. Sublinha que a economia 

colaborativa proporciona oportunidades 

de emprego flexível «a pedido» aos 

cidadãos que estão atualmente afastados 

do mercado de trabalho; 

Or. en 

 

Alteração   314 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta de resolução 

N.º 33 

 
Proposta de resolução Alteração 

33. Manifesta a sua preocupação com 

o risco de os trabalhadores contratados «a 

pedido» não beneficiarem de proteção 

jurídica efetiva e com o facto de as 

plataformas colaborativas poderem 

transmitir os seus riscos para os 

trabalhadores sem exercerem quaisquer 

responsabilidades empresariais; 

33. Considera que os trabalhadores 

contratados «a pedido» devem beneficiar 

de proteção jurídica adequada; 

Or. en 

 

Alteração   315 

Jiří Maštálka 
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Proposta de resolução 

N.º 33 

 
Proposta de resolução Alteração 

33. Manifesta a sua preocupação com o 

risco de os trabalhadores contratados «a 

pedido» não beneficiarem de proteção 

jurídica efetiva e com o facto de as 

plataformas colaborativas poderem 

transmitir os seus riscos para os 

trabalhadores sem exercerem quaisquer 

responsabilidades empresariais; 

33. Manifesta a sua preocupação com 

os riscos que estão associados ao trabalho 

independente, com a segurança do 

emprego e com o facto de os trabalhadores 

contratados «a pedido» não beneficiarem 

de proteção jurídica efetiva e com o facto 

de as plataformas colaborativas poderem 

transmitir os seus riscos para os 

trabalhadores sem exercerem quaisquer 

responsabilidades empresariais; 

Or. en 

 

Alteração   316 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta de resolução 

N.º 33-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 33-A. Reitera o seu apelo aos parceiros 

sociais e à Comissão para que trabalhem 

em conjunto com o objetivo de apresentar 

uma proposta de diretiva-quadro sobre 

condições de trabalho decentes para todas 

as formas de emprego, a qual deverá ser 

um elemento fundamental do Pilar 

Europeu dos Direitos Sociais, de forma a 

alargar os padrões mínimos atualmente 

em vigor aos novos tipos de relações 

laborais, melhorar a aplicação da 

legislação da UE, aumentar a segurança 

jurídica em todo o mercado único e 

impedir a discriminação, ao assegurar a 

todos os trabalhadores um conjunto 

central de direitos aplicáveis por lei, 

independentemente do tipo de contrato ou 

relação laboral; 

Or. en 
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Alteração   317 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Joachim Schuster, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, 

Jutta Steinruck, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio 

Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Marlene Mizzi, Pina Picierno, Marc Tarabella, Christel 

Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 33-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 33-A. Salienta que é muito importante 

clarificar cabalmente a relação laboral 

entre os trabalhadores e as plataformas 

colaborativas; insta a Comissão e os 

Estados-Membros a assegurar condições 

de concorrência equitativas entre a 

economia digital e as economias 

tradicionais, nomeadamente no que se 

refere aos direitos dos trabalhadores e ao 

mercado de trabalho, de forma a evitar a 

concorrência desleal e o risco de aplicar 

regras diferentes a situações semelhantes; 

Or. en 

 

Alteração   318 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 33-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 33-A. Embora reconheça os riscos no 

que diz respeito ao trabalho independente 

e à redução da segurança do emprego, 

observa os efeitos positivos dos operadores 

da economia colaborativa ao nível da 

criação de novos postos de trabalho 

flexíveis para cidadãos que estão a entrar 

no mercado de trabalho, para 

trabalhadores independentes e para 
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grupos que são vítimas de 

marginalização, como os migrantes, os 

trabalhadores a tempo parcial e os 

desempregados de longa duração; 

Or. en 

 

Alteração   319 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta de resolução 

N.º 33-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 33-A. Observa que a economia 

colaborativa cria novos postos de trabalho 

flexíveis para jovens que estão a entrar no 

mercado de trabalho, para trabalhadores 

independentes e para grupos que são 

vítimas de marginalização que, de outra 

forma, poderiam ser excluídos do 

mercado de trabalho; 

Or. en 

 

Alteração   320 

Renato Soru 

 

Proposta de resolução 

N.º 33-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 33-A. Insta os Estados-Membros a 

reconhecer que a economia colaborativa 

também resultará em perturbações e, por 

conseguinte, solicita que preparem 

medidas de mitigação ao nível de 

determinados setores, nomeadamente 

medidas de apoio à formação e à 

recolocação externa; 

Or. en 
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Alteração   321 

Christel Schaldemose 

 

Proposta de resolução 

N.º 33-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 33-A. Sublinha a importância de ter 

competências atualizadas num ambiente 

laboral em permanente evolução, de 

forma a assegurar que todos os 

trabalhadores têm as competências 

adequadas de que a economia digital 

necessita; insta os Estados-Membros e as 

empresas da economia colaborativa a 

proporcionarem o desenvolvimento de 

competências e a aprendizagem ao longo 

da vida a todos os trabalhadores. 

Or. en 

 

Alteração   322 

Jiří Maštálka 

 

Proposta de resolução 

N.º 33-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 33-A. Insta a Comissão a encetar o 

diálogo com os parceiros sociais, que 

desempenham um papel importante no 

que diz respeito à promoção e à criação de 

códigos de conduta em matéria de 

proteção laboral na economia 

colaborativa; 

Or. en 

 

Alteração   323 
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Nicola Danti, Olga Sehnalová, Joachim Schuster, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, 

Jutta Steinruck, Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Marlene 

Mizzi, Pina Picierno, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 33-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 33-B. Recorda que todos os 

trabalhadores da economia colaborativa 

são trabalhadores por conta de outrem 

(assalariados) ou trabalhadores 

independentes e que todos os postos de 

trabalho da economia colaborativa devem 

ser classificados em conformidade, de 

modo a evitar a criação de novas 

categorias de trabalho híbridas para os 

trabalhadores da economia colaborativa; 

insta a Comissão e os Estados-Membros a 

ponderar a possibilidade de alargar a 

proteção social e a proteção tradicional 

em matéria de direito do trabalho que está 

consagrada a nível nacional, de forma a 

abranger os trabalhadores da economia 

colaborativa, independentemente do seu 

estatuto; 

Or. en 

 

Alteração   324 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta de resolução 

N.º 33-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 33-B. Sublinha a necessidade de 

assegurar que o direito da concorrência 

não impede que o crescente número de 

cidadãos que são obrigados a tornar-se 

trabalhadores independentes tenham 

acesso à negociação coletiva; 

Or. en 



 

AM\1116419PT.docx 165/187 PE599.597v01-00 

 PT 

 

Alteração   325 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Joachim Schuster, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, 

Jutta Steinruck, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio 

Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Pina Picierno, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, 

Lucy Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 33-C (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 33-C. Tendo em conta o crescente 

número de trabalhadores independentes 

na economia colaborativa, insta a 

Comissão a reavaliar o atual direito da 

concorrência da UE, que está atualmente 

a prejudicar a liberdade de associação dos 

trabalhadores que são tratados como 

fornecedores independentes, de forma a 

assegurar direitos fundamentais, como a 

liberdade de associação, o direito de 

tomar ações coletivas e o direito à 

negociação coletiva, nomeadamente no 

que diz respeito à sua indemnização; 

Or. en 

 

Alteração   326 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta de resolução 

N.º 33-C (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 33-C. Insta a Comissão a verificar se são 

necessárias medidas adicionais para 

proteger o direito de acesso dos 

fornecedores individuais a dados 

relevantes criados por eles próprios, em 

domínios como as notações, a reputação e 

os rendimentos, de forma a aumentar a 

mobilidade ao nível das transações 

intraplataforma; 
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Or. en 

 

Alteração   327 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Joachim Schuster, Maria Grapini, Jutta Steinruck, 

Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio 

Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, 

Lucy Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 33-D (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 33-D. Sublinha a importância de 

assegurar a portabilidade das notações e 

das avaliações para os trabalhadores das 

plataformas colaborativas, bem como de 

garantir a transferibilidade e a 

acumulação de notações e avaliações em 

diferentes plataformas e de respeitar, 

simultaneamente, as regras relativas à 

proteção de dados e a privacidade das 

outras partes envolvidas; 

Or. en 

 

Alteração   328 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Joachim Schuster, Maria Grapini, Jutta Steinruck, 

Virginie Rozière, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, 

Marlene Mizzi, Pina Picierno, Marc Tarabella, Lucy Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 33-E (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 33-E. Sublinha a importância de ter 

competências atualizadas num ambiente 

laboral em permanente evolução, de 

forma a assegurar que todos os 

trabalhadores têm as competências 

adequadas de que a economia digital 

necessita; insta a Comissão, os 

Estados-Membros e as empresas da 

economia colaborativa a proporcionarem 
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o desenvolvimento de competências e a 

aprendizagem ao longo da vida; 

Or. en 

 

Alteração   329 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Joachim Schuster, Maria Grapini, Jutta Steinruck, 

Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, 

Anna Hedh, Pina Picierno, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 33-F (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 33-F. Chama a atenção para a 

inexistência de dados relativos às 

alterações que a economia colaborativa 

trouxe ao mundo laboral e sublinha a 

importância de acompanhar de perto as 

condições de trabalho existentes na 

economia colaborativa, de forma a 

combater as ilegalidades; além disso, 

insta todos os Estados-Membros a nomear 

uma entidade nacional competente como 

responsável pela avaliação e controlo das 

tendências emergentes ao nível do 

mercado de trabalho da economia 

colaborativa, pela adoção das medidas 

necessárias em caso de ilegalidade e pelo 

envio de informações a outras autoridades 

relevantes; solicita aos Estados-Membros 

que enviem à Comissão Europeia, com 

regularidade, dados e informações sobre o 

emprego e as condições de trabalho na 

economia colaborativa; 

Or. en 

 

Alteração   330 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposta de resolução 

N.º 34 
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Proposta de resolução Alteração 

34. Constata que os órgãos de poder 

local já participam ativamente na 

regulamentação e na promoção da 

economia colaborativa, incidindo sobre 

práticas colaborativas como objeto das suas 

políticas e princípio organizativo de novas 

formas de governação colaborativa; 

34. Manifesta a sua preocupação com 

o facto de os órgãos de poder local já 

participarem ativamente na 

regulamentação da economia colaborativa, 

incidindo sobre práticas colaborativas 

como objeto das suas políticas e princípio 

organizativo de novas formas de 

governação colaborativa; 

Or. en 

 

Alteração   331 

Jiří Pospíšil 

 

Proposta de resolução 

N.º 34 

 
Proposta de resolução Alteração 

34. Constata que os órgãos de poder 

local já participam ativamente na 

regulamentação e na promoção da 

economia colaborativa, incidindo sobre 

práticas colaborativas como objeto das suas 

políticas e princípio organizativo de novas 

formas de governação colaborativa; 

34. Constata que alguns órgãos de 

poder local já participam ativamente na 

regulamentação e na promoção da 

economia colaborativa, incidindo sobre 

práticas colaborativas como objeto das suas 

políticas e princípio organizativo de novas 

formas de governação colaborativa; 

Or. cs 

 

Alteração   332 

Philippe Juvin 

 

Proposta de resolução 

N.º 34 

 
Proposta de resolução Alteração 

34. Constata que os órgãos de poder 

local já participam ativamente na 

regulamentação e na promoção da 

economia colaborativa, incidindo sobre 

práticas colaborativas como objeto das suas 

34. Constata que as autoridades locais 

já participam ativamente na 

regulamentação e na promoção da 

economia colaborativa, incidindo sobre 

práticas colaborativas como objeto das suas 
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políticas e princípio organizativo de novas 

formas de governação colaborativa; 

políticas e princípio organizativo de novas 

formas de governação colaborativa; 

Or. fr 

 

Alteração   333 

Nicola Danti, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Marlene Mizzi, Pina 

Picierno, Lucy Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 34-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 34-A. Considera que um dos exemplos 

mais interessantes é o financiamento 

participativo cívico, que combina 

parcerias público-privadas com formas 

inovadoras de democracia participativa; 

Or. en 

 

Alteração   334 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Proposta de resolução 

N.º 35 

 
Proposta de resolução Alteração 

35. Considera que as autoridades 

nacionais, regionais e locais dispõem de 

uma ampla margem de manobra para 

adotar normas específicas, a fim de 

abordar objetivos de interesse público 

claramente definidos através de medidas 

proporcionadas que sejam plenamente 

conformes à legislação da UE; insta, por 

isso, a Comissão a apoiar os 

Estados-Membros na elaboração das suas 

políticas e na adoção de normas que 

respeitem a legislação da UE; 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração   335 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta de resolução 

N.º 35 

 
Proposta de resolução Alteração 

35. Considera que as autoridades 

nacionais, regionais e locais dispõem de 

uma ampla margem de manobra para 

adotar normas específicas, a fim de abordar 

objetivos de interesse público claramente 

definidos através de medidas 

proporcionadas que sejam plenamente 

conformes à legislação da UE; insta, por 

isso, a Comissão a apoiar os Estados-

Membros na elaboração das suas políticas 

e na adoção de normas que respeitem a 

legislação da UE; 

35. Considera que as autoridades 

nacionais, regionais e locais dispõem de 

uma ampla margem de manobra para 

adotar normas específicas, a fim de abordar 

objetivos de interesse público; 

Or. fr 

 

Alteração   336 

Philippe Juvin 

 

Proposta de resolução 

N.º 35 

 
Proposta de resolução Alteração 

35. Considera que as autoridades 

nacionais, regionais e locais dispõem de 

uma ampla margem de manobra para 

adotar normas específicas, a fim de abordar 

objetivos de interesse público claramente 

definidos através de medidas 

proporcionadas que sejam plenamente 

conformes à legislação da UE; insta, por 

isso, a Comissão a apoiar os Estados-

Membros na elaboração das suas políticas 

e na adoção de normas que respeitem a 

legislação da UE; 

35. Observa que as autoridades 

nacionais, regionais e locais dispõem de 

uma ampla margem de manobra para 

adotar normas a fim de abordar objetivos 

de interesse público; insta, por isso, a 

Comissão a zelar por que estas normas 

sejam proporcionadas e respeitem a 

legislação da UE; 
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Or. fr 

 

Alteração   337 

Marcus Pretzell 

 

Proposta de resolução 

N.º 35 

 
Proposta de resolução Alteração 

35. Considera que as autoridades 

nacionais, regionais e locais dispõem de 

uma ampla margem de manobra para 

adotar normas específicas, a fim de abordar 

objetivos de interesse público claramente 

definidos através de medidas 

proporcionadas que sejam plenamente 

conformes à legislação da UE; insta, por 

isso, a Comissão a apoiar os Estados-

Membros na elaboração das suas políticas 

e na adoção de normas que respeitem a 

legislação da UE; 

35. Considera que as autoridades 

nacionais, regionais e locais dispõem de 

uma ampla margem de manobra para 

adotar normas específicas, a fim de abordar 

objetivos de interesse público claramente 

definidos através de medidas 

proporcionadas que sejam plenamente 

conformes à legislação da UE; insta, por 

isso, a Comissão a apoiar os Estados-

Membros na elaboração das suas políticas; 

Or. de 

 

Alteração   338 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta de resolução 

N.º 35 

 
Proposta de resolução Alteração 

35. Considera que as autoridades 

nacionais, regionais e locais dispõem de 

uma ampla margem de manobra para 

adotar normas específicas, a fim de 

abordar objetivos de interesse público 

claramente definidos através de medidas 

proporcionadas que sejam plenamente 

conformes à legislação da UE; insta, por 

isso, a Comissão a apoiar os Estados-

Membros na elaboração das suas políticas 

e na adoção de normas que respeitem a 

35. Considera que as autoridades 

nacionais, regionais e locais dispõem de 

uma ampla margem de manobra para 

adotar orientações específicas, a fim de 

abordar objetivos de interesse público 

claramente definidos através de medidas 

proporcionadas que sejam plenamente 

conformes à legislação da UE; insta, por 

isso, a Comissão a apoiar os Estados-

Membros na elaboração das suas políticas 

e na adoção de normas que respeitem a 
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legislação da UE; legislação da UE; 

Or. en 

 

Alteração   339 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Proposta de resolução 

N.º 35-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 35-A. Lamenta que a resposta dos 

Estados-Membros ao crescimento da 

economia colaborativa tenha sido até à 

data muito fragmentada e, em alguns 

casos, definitivamente desadequada ao 

potencial e benefícios decorrentes do 

desenvolvimento desse setor, assim como 

contrária às expetativas dos 

consumidores; considera necessária uma 

abordagem coordenada a nível europeu, 

de modo a impedir que as autoridades 

locais e regionais adotem regulamentação 

que não esteja em conformidade com o 

Direito da UE; 

Or. en 

 

Alteração   340 

Marco Zullo 

 

Proposta de resolução 

N.º 35-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 35-A. Exorta as plataformas a 

colaborarem ativamente com as 

autoridades locais; defende, em especial, 

que as plataformas assumam um papel de 

primeiro plano na criação de cidades 

inteligentes, facilitando a passagem para 

infraestruturas mais eficientes e à medida 
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do cidadão; 

Or. it 

 

Alteração   341 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Proposta de resolução 

N.º 35-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 35-B. Insta os Estados-Membros a 

respeitarem e aplicarem integralmente a 

Diretiva relativa ao comércio eletrónico 

(Diretiva 2000/31/CE) e a Diretiva 

Serviços (Diretiva 2006/123/CE); reitera 

que a livre circulação dos prestadores de 

serviços e a liberdade de estabelecimento, 

consagradas no artigos 56.º e 49.º do 

TFUE, respetivamente, são cruciais para 

a concretização da dimensão europeia dos 

serviços e, consequentemente, do mercado 

interno; 

Or. en 

 

Alteração   342 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Proposta de resolução 

N.º 35-C (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 35-C. Insta os Estados-Membros a 

acabarem com o excesso de 

regulamentação a qual é, com frequência, 

de natureza protecionista, inibe as 

vantagens dos novos intervenientes no 

mercado e tem por objetivo proteger os 

agentes estabelecidos no mercado, bem 

como outros agentes sociais; considera 

necessário que os Estados-Membros se 
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abstenham de adotar iniciativas não 

coordenadas, bem como medidas 

restritivas unilaterais injustificadas que 

afetem de forma negativa as empresas da 

economia colaborativa; 

Or. en 

 

Alteração   343 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Virginie Rozière, Sergio Gutiérrez Prieto, 

Anna Hedh, Marlene Mizzi, Pina Picierno, Marc Tarabella, Lucy Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 36 

 
Proposta de resolução Alteração 

36. Observa que as cidades foram 

pioneiras nesta matéria, uma vez que as 

características urbanas, como a densidade 

populacional e a proximidade física, 

favorecem a adoção de práticas 

colaborativas; está igualmente convencido 

de que a economia colaborativa pode 

oferecer oportunidades importantes às 

zonas periféricas interiores e às zonas 

rurais; 

36. Observa que as cidades foram 

pioneiras nesta matéria, uma vez que as 

características urbanas, como a densidade 

populacional e a proximidade física, 

favorecem a adoção de práticas 

colaborativas, tendo ocorrido uma 

transição de cidades inteligentes para 

cidades de partilha, com base nas práticas 

de colaboração e partilha; está igualmente 

convencido de que a economia 

colaborativa pode ser uma solução para 

problemas específicos e oferecer 

oportunidades importantes às zonas 

periféricas interiores e às zonas rurais, e 

que pode proporcionar novas formas de 

desenvolvimento, por meio de processos 

de produção local ligados a nível global, 

no quadro da inovação inclusiva; 

considera que, desta forma, podem surgir 

novas formas de concorrência entre 

territórios, baseadas na disponibilidade de 

bens locais coletivos que favorecem a 

concorrência (nomeadamente, 

infraestruturas, estruturas de ensino, 

serviços destinados às empresas); 

Or. en 
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Alteração   344 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 36 

 
Proposta de resolução Alteração 

36. Observa que as cidades foram 

pioneiras nesta matéria, uma vez que as 

características urbanas, como a densidade 

populacional e a proximidade física, 

favorecem a adoção de práticas 

colaborativas; está igualmente convencido 

de que a economia colaborativa pode 

oferecer oportunidades importantes às 

zonas periféricas interiores e às zonas 

rurais; 

36. Observa que as cidades foram 

pioneiras nesta matéria, uma vez que as 

características urbanas, como a densidade 

populacional e a proximidade física, 

favorecem a adoção de práticas 

colaborativas; está igualmente convencido 

de que a economia colaborativa pode 

oferecer oportunidades importantes às 

zonas periféricas interiores e às zonas 

rurais, bem como às regiões e ao setor do 

turismo em geral; considera que a 

digitalização pode beneficiar o setor das 

viagens e turismo e proporcionar 

numerosas oportunidades às PME; 

sublinha que a economia colaborativa tem 

um impacto socioeconómico positivo, ao 

ajudar os membros de comunidades que 

são vítimas de marginalização como os 

migrantes, os trabalhadores a tempo 

parcial e os desempregados de longa 

duração a manterem-se ativos; 

Or. en 

 

Alteração   345 

Jiří Maštálka 

 

Proposta de resolução 

N.º 36 

 
Proposta de resolução Alteração 

36. Observa que as cidades foram 

pioneiras nesta matéria, uma vez que as 

características urbanas, como a densidade 

populacional e a proximidade física, 

favorecem a adoção de práticas 

36. Observa que as cidades foram 

pioneiras nesta matéria, uma vez que as 

características urbanas, como a densidade 

populacional e a proximidade física, 

favorecem a adoção de práticas 



 

PE599.597v01-00 176/187 AM\1116419PT.docx 

PT 

colaborativas; está igualmente convencido 

de que a economia colaborativa pode 

oferecer oportunidades importantes às 

zonas periféricas interiores e às zonas 

rurais; 

colaborativas; está igualmente convencido 

de que a economia colaborativa oferece 

oportunidades importantes às zonas 

periféricas interiores e às zonas rurais, bem 

como às regiões e ao setor do turismo em 

geral; considera igualmente que a 

digitalização pode beneficiar o setor das 

viagens e turismo e proporcionar 

numerosas oportunidades às PME, 

sublinha que a economia colaborativa 

pode ter um impacto socioeconómico 

positivo, ao ajudar os membros de 

comunidades que são vítimas de 

marginalização como os migrantes, os 

trabalhadores a tempo parcial e os 

desempregados de longa duração a 

manterem-se ativos; 

Or. en 

 

Alteração   346 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Proposta de resolução 

N.º 36 

 
Proposta de resolução Alteração 

36. Observa que as cidades foram 

pioneiras nesta matéria, uma vez que as 

características urbanas, como a densidade 

populacional e a proximidade física, 

favorecem a adoção de práticas 

colaborativas; está igualmente convencido 

de que a economia colaborativa pode 

oferecer oportunidades importantes às 

zonas periféricas interiores e às zonas 

rurais; 

36. Observa que as cidades foram 

pioneiras nesta matéria, uma vez que as 

características urbanas, como a densidade 

populacional e a proximidade física, 

favorecem a adoção de práticas 

colaborativas; está igualmente convencido 

de que a economia colaborativa pode 

oferecer oportunidades importantes às 

zonas periféricas interiores e às regiões 

remotas, montanhosas e rurais e que pode 

proporcionar benefícios indiretos ao setor 

do turismo; 

Or. en 

 

Alteração   347 
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Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta de resolução 

N.º 36 

 
Proposta de resolução Alteração 

36. Observa que as cidades foram 

pioneiras nesta matéria, uma vez que as 

características urbanas, como a densidade 

populacional e a proximidade física, 

favorecem a adoção de práticas 

colaborativas; está igualmente convencido 

de que a economia colaborativa pode 

oferecer oportunidades importantes às 

zonas periféricas interiores e às zonas 

rurais; 

36. Observa que as cidades foram 

pioneiras nesta matéria, uma vez que as 

características urbanas, como a densidade 

populacional e a proximidade física, 

favorecem a adoção de práticas 

colaborativas; está igualmente convencido 

de que a economia colaborativa oferece 

oportunidades importantes às zonas 

periféricas interiores e às zonas rurais, bem 

como às regiões e ao turismo em geral; 

Or. en 

 

Alteração   348 

Maria Grapini 

 

Proposta de resolução 

N.º 36 

 
Proposta de resolução Alteração 

36. Observa que as cidades foram 

pioneiras nesta matéria, uma vez que as 

caraterísticas urbanas, como a densidade 

populacional e a proximidade física, 

favorecem a adoção de práticas 

colaborativas; está igualmente convencido 

de que a economia colaborativa pode 

oferecer oportunidades importantes às 

zonas periféricas interiores e às zonas 

rurais; 

36. Observa que as cidades foram 

pioneiras nesta matéria, uma vez que as 

caraterísticas urbanas, como a densidade 

populacional e a proximidade física, 

favorecem a adoção de práticas 

colaborativas; está igualmente convencido 

de que a economia colaborativa pode 

oferecer oportunidades importantes às 

zonas periféricas interiores e às zonas 

rurais, bem como às zonas mais pobres; 

Or. ro 

Alteração   349 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, 

Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Marlene Mizzi, Marc 

Tarabella, Lucy Anderson 
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Proposta de resolução 

N.º 36-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 36-A. Apoia a criação de um «fórum» 

em que participem o CR e todas as 

instituições relevantes da UE, os 

municípios e outras instituições locais, 

organizações, redes ativas ao nível da 

dimensão local, regional, rural e de zonas 

periféricas interiores da economia 

colaborativa, com o objetivo de 

partilharem experiências e boas práticas, 

reforçarem a dimensão local da economia 

colaborativa e estabelecerem ligações com 

as parcerias temáticas relevantes da 

agenda urbana da UE; 

Or. en 

 

Alteração   350 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 36-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 36-A. Congratula-se com a vontade 

manifestada pelas autoridades nacionais e 

locais de assumirem um papel ativo no 

desenvolvimento dos sistemas 

colaborativos, inclusivamente na 

concretização de ações que visem a 

promoção e a difusão de serviços de 

interesse geral, com o intuito de reforçar 

o tecido social local e incentivar o 

desenvolvimento de modelos empresariais 

como as aplicações baseadas na Web; 

Or. it 

Alteração   351 

Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, Antonio López-Istúriz 

White, Ildikó Gáll-Pelcz 
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Proposta de resolução 

N.º 37 

 
Proposta de resolução Alteração 

37. Salienta a importância de dispor 

de competências e de qualificações 

adequadas, a fim de permitir que o maior 

número possível de indivíduos possa 

desempenhar um papel ativo na economia 

colaborativa; é de opinião que o potencial 

da economia colaborativa apenas será 

integralmente aproveitado através de 

políticas eficazes de inclusão social a 

nível da UE, começando pela utilização 

segura e crítica das tecnologias da 

informação e da comunicação enquanto 

competência essencial para estratégias de 

aprendizagem ao longo da vida; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração   352 

Marcus Pretzell 

 

Proposta de resolução 

N.º 37 

 
Proposta de resolução Alteração 

37. Salienta a importância de dispor 

de competências e de qualificações 

adequadas, a fim de permitir que o maior 

número possível de indivíduos possa 

desempenhar um papel ativo na economia 

colaborativa; é de opinião que o potencial 

da economia colaborativa apenas será 

integralmente aproveitado através de 

políticas eficazes de inclusão social a 

nível da UE, começando pela utilização 

segura e crítica das tecnologias da 

informação e da comunicação enquanto 

competência essencial para estratégias de 

aprendizagem ao longo da vida; 

Suprimido 
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Or. de 

 

Alteração   353 

Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen 

 

Proposta de resolução 

N.º 37 

 
Proposta de resolução Alteração 

37. Salienta a importância de dispor de 

competências e de qualificações 

adequadas, a fim de permitir que o maior 

número possível de indivíduos possa 

desempenhar um papel ativo na economia 

colaborativa; é de opinião que o potencial 

da economia colaborativa apenas será 

integralmente aproveitado através de 

políticas eficazes de inclusão social a 

nível da UE, começando pela utilização 

segura e crítica das tecnologias da 

informação e da comunicação enquanto 

competência essencial para estratégias de 

aprendizagem ao longo da vida; 

37. Salienta a importância de dispor de 

competências e de qualificações 

adequadas, a fim de permitir que o maior 

número possível de indivíduos possa 

desempenhar um papel ativo na economia 

colaborativa; 

Or. de 

 

Alteração   354 

Adam Szejnfeld 

 

Proposta de resolução 

N.º 37 

 
Proposta de resolução Alteração 

37. Salienta a importância de dispor de 

competências e de qualificações 

adequadas, a fim de permitir que o maior 

número possível de indivíduos possa 

desempenhar um papel ativo na economia 

colaborativa; é de opinião que o potencial 

da economia colaborativa apenas será 

integralmente aproveitado através de 

políticas eficazes de inclusão social a 

nível da UE, começando pela utilização 

37. Salienta a importância de dispor de 

competências e de qualificações 

adequadas, a fim de permitir que o maior 

número possível de indivíduos possa 

desempenhar um papel ativo na economia 

colaborativa; 
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segura e crítica das tecnologias da 

informação e da comunicação enquanto 

competência essencial para estratégias de 

aprendizagem ao longo da vida; 

Or. pl 

Alteração   355 

Philippe Juvin 

 

Proposta de resolução 

N.º 37 

 
Proposta de resolução Alteração 

37. Salienta a importância de dispor de 

competências e de qualificações 

adequadas, a fim de permitir que o maior 

número possível de indivíduos possa 

desempenhar um papel ativo na economia 

colaborativa; é de opinião que o potencial 

da economia colaborativa apenas será 

integralmente aproveitado através de 

políticas eficazes de inclusão social a nível 

da UE, começando pela utilização segura e 

crítica das tecnologias da informação e da 

comunicação enquanto competência 

essencial para estratégias de aprendizagem 

ao longo da vida; 

37. Salienta a importância de dispor de 

competências e de qualificações 

adequadas, a fim de permitir que o maior 

número possível de indivíduos possa 

desempenhar um papel ativo na economia 

colaborativa; é de opinião que o potencial 

da economia colaborativa apenas será 

integralmente aproveitado através de 

políticas eficazes de formação a nível da 

UE, começando pela utilização segura e 

crítica das tecnologias da informação e da 

comunicação enquanto competência 

essencial para estratégias de aprendizagem 

ao longo da vida; 

Or. fr 

Alteração   356 

Jiří Pospíšil 

 

Proposta de resolução 

N.º 37 

 
Proposta de resolução Alteração 

37. Salienta a importância de dispor de 

competências e de qualificações 

adequadas, a fim de permitir que o maior 

número possível de indivíduos possa 

desempenhar um papel ativo na economia 

colaborativa; é de opinião que o potencial 

da economia colaborativa apenas será 

integralmente aproveitado através de 

37. Salienta a importância de dispor de 

competências e de qualificações 

adequadas, a fim de permitir que o maior 

número possível de indivíduos possa 

desempenhar um papel ativo na economia 

colaborativa; é de opinião que o potencial 

da economia colaborativa será 

integralmente aproveitado através de 
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políticas eficazes de inclusão social a nível 

da UE, começando pela utilização segura e 

crítica das tecnologias da informação e da 

comunicação enquanto competência 

essencial para estratégias de aprendizagem 

ao longo da vida; 

políticas eficazes a nível da UE, 

começando pela utilização segura e crítica 

das tecnologias da informação e da 

comunicação enquanto competência 

essencial para estratégias de aprendizagem 

ao longo da vida; 

Or. cs 

Alteração   357 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

 

Proposta de resolução 

N.º 37 

 
Proposta de resolução Alteração 

37. Salienta a importância de dispor de 

competências e de qualificações 

adequadas, a fim de permitir que o maior 

número possível de indivíduos possa 

desempenhar um papel ativo na economia 

colaborativa; é de opinião que o potencial 

da economia colaborativa apenas será 

integralmente aproveitado através de 

políticas eficazes de inclusão social a nível 

da UE, começando pela utilização segura e 

crítica das tecnologias da informação e da 

comunicação enquanto competência 

essencial para estratégias de aprendizagem 

ao longo da vida; 

37. Salienta a importância de dispor de 

competências e de qualificações 

adequadas, a fim de permitir que o maior 

número possível de indivíduos possa 

desempenhar um papel ativo na economia 

colaborativa; é de opinião que o potencial 

da economia colaborativa apenas será 

integralmente aproveitado através de 

políticas eficazes de inclusão social a nível 

da UE, começando pela utilização segura e 

crítica das tecnologias da informação e da 

comunicação enquanto competência 

essencial para estratégias de aprendizagem 

ao longo da vida; sublinha a importância 

de encorajar mulheres jovens e adultas a 

adquirirem competências na área das 

tecnologias da informação e da 

comunicação, bem como a importância de 

lhes proporcionar oportunidades nesse 

sentido, de forma a que possam desfrutar 

plenamente dos benefícios da economia 

colaborativa; 

Or. en 

 

Alteração   358 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 
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Florent Marcellesi 

 

Proposta de resolução 

N.º 37 

 
Proposta de resolução Alteração 

37. Salienta a importância de dispor de 

competências e de qualificações 

adequadas, a fim de permitir que o maior 

número possível de indivíduos possa 

desempenhar um papel ativo na economia 

colaborativa; é de opinião que o potencial 

da economia colaborativa apenas será 

integralmente aproveitado através de 

políticas eficazes de inclusão social a nível 

da UE, começando pela utilização segura e 

crítica das tecnologias da informação e da 

comunicação enquanto competência 

essencial para estratégias de aprendizagem 

ao longo da vida; 

37. Salienta a importância de dispor de 

competências e de qualificações 

adequadas, a fim de permitir que o maior 

número possível de indivíduos possa 

desempenhar um papel ativo na economia 

colaborativa; é de opinião que o potencial 

da economia colaborativa apenas será 

integralmente aproveitado através de 

políticas eficazes de inclusão social a nível 

da UE, começando pela utilização segura e 

crítica das tecnologias da informação e da 

comunicação enquanto competência 

essencial para estratégias de aprendizagem 

ao longo da vida; sublinha a importância 

de encorajar mulheres jovens e adultas a 

adquirirem competências na área das 

tecnologias da informação e da 

comunicação, bem como a importância de 

lhes proporcionar oportunidades nesse 

sentido, de forma a que possam desfrutar 

plenamente dos benefícios da economia 

colaborativa; 

Or. en 

 

Alteração   359 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Proposta de resolução 

N.º 37-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 37-A. Insta a Comissão a ser proativa no 

que diz respeito à promoção da 

cooperação entre os setores público e 

privado, nomeadamente no que se refere à 

adoção de identificações eletrónicas, de 

modo a aumentar a confiança dos 
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consumidores e dos prestadores de 

serviços nas transações em linha, com 

base no quadro relativo ao 

reconhecimento mútuo das identificações 

eletrónicas da UE, e com o propósito de 

eliminar outros obstáculos que 

atualmente prejudicam o crescimento da 

economia colaborativa, como os que 

impedem a prestação transfronteiriça de 

regimes de seguro; 

Or. en 

 

Alteração   360 

Marcus Pretzell 

 

Proposta de resolução 

N.º 39 

 
Proposta de resolução Alteração 

39. Salienta que sistemas 

colaborativos de financiamento, tais como 

o financiamento participativo (crowd 

funding) apenas terá sucesso quando 

integrado com os canais de financiamento 

tradicionais num verdadeiro ecossistema 

de financiamento; 

Suprimido 

Or. de 

Alteração   361 

Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Proposta de resolução 

N.º 39 

 
Proposta de resolução Alteração 

39. Salienta que sistemas colaborativos 

de financiamento, tais como o 

financiamento participativo (crowd 

funding) apenas terá sucesso quando 

integrado com os canais de financiamento 

tradicionais num verdadeiro ecossistema 

39. Salienta que sistemas colaborativos 

de financiamento, tais como o 

financiamento participativo (crowd 

funding) são um importante complemento 

aos canais de financiamento tradicionais 

no âmbito de um verdadeiro ecossistema 
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de financiamento; de financiamento; 

Or. en 

 

Alteração   362 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Virginie Rozière, Sergio Gaetano 

Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Pina Picierno, Marc Tarabella, Lucy 

Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 39-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 39-A. Insta a Comissão a apoiar 

iniciativas e ações que promovam o 

reforço da investigação e do apuramento 

dos factos no que diz respeito ao 

desenvolvimento e ao impacto da 

economia colaborativa na Europa; 

nomeadamente, acolhe com agrado o 

projeto-piloto relativo à economia 

colaborativa que foi adotado 

recentemente e que tem por objetivo 

contribuir para que as empresas da 

economia social e as PME europeias com 

elevado potencial de crescimento 

beneficiem de todas as oportunidades e 

potencialidades que o modelo empresarial 

da economia colaborativa proporciona; 

Or. en 

 

Alteração   363 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Proposta de resolução 

N.º 39-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 39-A. Observa que os serviços prestados 

pelas PME do setor da economia 

colaborativa nem sempre estão 
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suficientemente adaptados às 

necessidades das pessoas com deficiência 

e dos idosos; solicita que as ferramentas e 

os programas destinados a apoiar esses 

operadores tenham em conta as 

necessidades das pessoas com deficiência; 

Or. en 

 

Alteração   364 

Nicola Danti, Maria Grapini, Virginie Rozière, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, 

Pina Picierno, Marc Tarabella, Lucy Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 39-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 39-B. Insta a Comissão a facilitar e 

promover o acesso dos empresários 

europeus do setor da economia 

colaborativa a linhas de financiamento 

adequadas, nomeadamente no quadro do 

programa de investigação e inovação da 

UE Horizonte 2020; 

Or. en 

 

Alteração   365 

Nicola Danti, Maria Grapini, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc 

Tarabella, Lucy Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 39-C (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 39-C. Observa o rápido desenvolvimento 

e a crescente difusão de tecnologias 

inovadoras e de ferramentas digitais, 

nomeadamente as «Blockchains» e DLT, 

também no setor financeiro; sublinha que 

a utilização dessas tecnologias 

descentralizadas poderá permitir ligações 
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e transações eficazes entre agentes da 

economia colaborativa, conduzir à 

criação de redes ou mercados 

independentes e, no futuro, substituir as 

plataformas colaborativas no que se 

refere ao papel de intermediários que 

atualmente desempenham; 

Or. en 

 

Alteração   366 

Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, 

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Marc 

Tarabella, Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 39-D (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 39-D. Simultaneamente, solicita à 

Comissão que acompanhe os efeitos e o 

impacto do desenvolvimento e da difusão 

das referidas tecnologias digitais ao nível 

do modelo empresarial da economia 

colaborativa; congratula-se com a 

iniciativa da Comissão de assegurar a 

adequação da legislação relativa à defesa 

do consumidor, no âmbito das atividades 

acima referidas, e apela a uma proteção 

adequada do consumidor, inclusivamente 

no domínio das transações com recurso a 

DLT, «Blockchains» e «par a par»; 

Or. en 

 


