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SUGESTÕES 

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão da Cultura e da 

Educação, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 

proposta de resolução que aprovar: 

A. Considerando que a União Europeia tem 24 línguas oficiais e mais de 60 línguas 

nacionais, regionais, minoritárias, gestuais e de migrantes; 

B. Considerando que mais de 20 línguas europeias estão em perigo de extinção digital; que 

as tecnologias da linguagem (TL) desempenham um papel essencial na proteção e 

promoção da diversidade linguística, especialmente no caso das línguas menos usadas; 

C. Considerando que, segundo a UNESCO, apenas 30 % a 50 % dos conteúdos em linha a 

nível mundial se encontram em inglês; que a tradução automática e a tradução assistida 

por computador de elevada qualidade ajudarão a ultrapassar as barreiras linguísticas e a 

melhorar o acesso a informação multilingue; 

D. Considerando que o multilinguismo é um dos maiores trunfos da Europa e um dos 

princípios fundadores da UE, promovendo uma maior proximidade numa Europa para 

os cidadãos, mas constitui também um dos seus maiores desafios e deveria reforçar o 

desenvolvimento da sociedade a gigabits; 

E. Considerando que a Comissão Europeia reconhece que o mercado único digital deve ser 

multilingue; que não foi proposta nenhuma política comum da UE para resolver o 

problema das barreiras linguísticas; 

F. Considerando que é dever da UE e das suas instituições aprofundar, promover e 

respeitar a diversidade linguística do continente europeu; 

G. Considerando que a penetração do comércio eletrónico transfronteiras é muito reduzida; 

que as TL podem contribuir para a futura comunicação multilingue e transfronteiras na 

Europa, para estimular o crescimento económico e a estabilidade social e reduzir as 

barreiras naturais, respeitando e promovendo a coesão e a convergência, assim como 

reforçando a competitividade da UE a nível mundial; 

H. Considerando que as TL facilitarão a comunicação e a cooperação noutras línguas, 

garantirão aos utilizadores de outras línguas a igualdade no acesso à informação e ao 

conhecimento e enriquecerão as funcionalidades das TL em rede; 

I. Considerando que a língua constitui uma proporção muito grande do património de 

megadados, que está em constante expansão; 

J. Considerando que as dificuldades no acesso a dados linguísticos (incluindo a dados em 

linha e a conjuntos de dados de investigação em linha) estão a limitar o 

desenvolvimento tecnológico das TL; 

K. Considerando que uma enorme quantidade de dados é expressa em línguas humanas; 

que a gestão das TL poderia permitir uma vasta gama de produtos e de serviços 

inovadores de TI nos setores da indústria, do comércio, do governo, da investigação e 
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dos serviços públicos e administrativos, reduzindo as barreiras naturais e os custos de 

mercado; 

L. Considerando que as TL estão ainda muito atrasadas na Europa devido à fragmentação 

do mercado, inadequação do investimento no conhecimento e na cultura, 

descoordenação na investigação, financiamento insuficiente e barreiras jurídicas, mas o 

seu desenvolvimento atual está a processar-se com rapidez e existe um enorme potencial 

para mais progressos; 

M. Considerando que o desenvolvimento tecnológico tem cada vez mais uma base 

linguística e tem consequências no crescimento e na sociedade; que existe uma 

necessidade urgente de políticas mais conscientes ao nível da língua e das tecnologias, 

mas que sejam também verdadeiramente multidisciplinares e cubram a investigação e 

educação nas comunicações por via digital, assim como as TL e a sua relação com o 

crescimento e a sociedade; 

N. Considerando que a oferta de ferramentas tecnológicas, como jogos de vídeo ou 

aplicações educativas, em línguas minoritárias é fundamental para o desenvolvimento 

das competências linguísticas, especialmente das crianças; 

O. Considerando que as tecnologias da linguagem humana (TLH) na Europa constituem 

uma enorme oportunidade para a União Europeia, tanto do ponto de vista económico 

como numa perspetiva cultural; 

P. Considerando que os principais atores no domínio das TL não são europeus e não vão 

ao encontro das necessidades específicas da Europa; 

Q. Considerando que a Estratégia para o Mercado Único Digital apenas faz uma breve 

referência aos serviços multilinguísticos; 

R. Considerando que se têm registado avanços substanciais no domínio da inteligência 

artificial; que as TL são essenciais para garantir que a inteligência artificial é 

multilingue; 

1. Salienta que o Mercado Único Digital não pode ser executado sem soluções 

tecnológicas que permitam ultrapassar as barreiras linguísticas; solicita à Comissão que 

desenvolva uma estratégia sólida e coordenada para o Mercado Único Digital 

multilingue; 

2. Apoia vivamente a criação de uma iniciativa coordenada, com um regime de 

financiamento robusto, sustentável, em grande escala e a longo prazo para as TL, com o 

objetivo científico de abordar a compreensão profunda da linguagem natural e aumentar 

a eficiência através da partilha de conhecimento, infraestruturas e recursos; salienta que 

o regime de financiamento deve funcionar a nível europeu, nacional e regional, com a 

participação de centros de investigação, do mundo académico, de empresas – em 

especial PME e empresas em fase de arranque – e outras partes interessadas pertinentes; 

salienta que este projeto deve ser aberto, baseado na computação em nuvem e 

interoperável, disponibilizando ferramentas de base altamente moduláveis e de elevado 

desempenho para várias aplicações de TL; 
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3. Regista o empenho e dedicação dos esforços voluntários de localização e 

internacionalização no domínio do desenvolvimento de software de fonte aberta; 

recomenda que se garanta que qualquer regime de financiamento de Tecnologias da 

Linguagem Humana (TLH) possa funcionar com comunidades de fonte aberta e ser 

acessível a estas; 

4. Realça a necessidade de reduzir o fosso tecnológico entre línguas através do reforço da 

transferência de conhecimentos e de tecnologias; 

5. Salienta que a diversidade cultural na Europa, assim como o multilinguismo, podem 

beneficiar do acesso transfronteiras a conteúdos, em particular para fins educativos; 

6. Insta ao desenvolvimento de ações e à atribuição de financiamento adequado com o 

objetivo de capacitar as PME e empresas em fase de arranque europeias a acederem 

facilmente a e utilizarem as TL, a fim de expandirem os seus negócios em linha, 

mediante o acesso a novos mercados e oportunidades de desenvolvimento, e 

aumentando, assim, os seus níveis de inovação e criação de emprego; 

7. Exorta a Comissão a criar uma plataforma de financiamento das TLH, tirando partido da 

execução do 7.º Programa-Quadro de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico, do 

Horizonte 2020 e do Mecanismo Interligar a Europa (MIE); considera, além disso, que a 

Comissão deve concentrar-se nas áreas de investigação necessárias para assegurar uma 

compreensão linguística profunda, como a linguística computacional, a linguística, a 

inteligência artificial, as TL, a informática e a ciência cognitiva; 

8. Sublinha o papel da UE, dos Estados-Membros, das universidades e de outras 

instituições públicas no sentido de contribuir para a preservação das suas línguas no 

mundo digital e para o desenvolvimento de bases de dados e de tecnologias de tradução 

em todas as línguas da UE, incluindo as línguas menos faladas; apela à coordenação 

entre a investigação e a indústria com uma visão comum de reforçar as possibilidades 

digitais em matéria de tradução linguística, e com acesso aberto aos dados necessários 

ao avanço tecnológico; 

9. Regista que existe um fosso cada vez maior entre o inglês e outras línguas da UE no 

domínio da tecnologia e que tal conduz a disparidades no acesso à informação entre 

grupos etários, diferentes regiões e Estados-Membros, bem como entre as pessoas com 

diferentes níveis de escolaridade; realça que a desigualdade diminuiria se os conteúdos 

fossem disponibilizados nas diferentes línguas da UE; 

10. Salienta que a língua pode constituir um obstáculo à transferência de conhecimentos 

científicos; observa que a maioria das revistas científicas de grande impacto publicam 

em inglês, o que conduz a uma mudança importante na criação e difusão de 

conhecimentos académicos; salienta que estas condições em que se realiza a produção 

de conhecimento devem ter o devido reflexo nas políticas e programas de investigação e 

inovação na Europa; exorta a Comissão a procurar soluções para assegurar que o 

conhecimento científico é disponibilizado noutras línguas além do inglês e apoiar o 

desenvolvimento da inteligência artificial na linguagem natural; 

11. Regista que os sistemas de fonte aberta e de software aberto apresentam vantagens para 

os cidadãos da UE, dado que os algoritmos comerciais não são acessíveis ao público, ao 
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passo que os algoritmos de fonte aberta se encontram à disposição de qualquer pessoa 

que os pretenda analisar e participar no desenvolvimento adicional desta tecnologia, o 

que, por sua vez, ajuda a manter as linguagens informáticas atualizadas e a funcionar 

devidamente; 

12. Chama a atenção para a natureza sensível de alguma da informação introduzida nos 

sistemas de tradução, a qual, quando se trate de dados pessoais e por razões que se 

prendem com a privacidade, não pode ser divulgada a sociedades comerciais ou constar 

do seu software gratuito, pois não é clara a forma como estas sociedades poderiam 

utilizar os conhecimentos adquiridos através de programas de tradução, como é por 

exemplo o caso dos dados relativos à saúde; 

13. Nota que é necessário investigar e estudar de forma transversal as consequências da 

menorização de línguas no mundo digital e seus efeitos em matéria de igualdade e 

acesso à informação; 

14. Apoia o desenvolvimento de serviços públicos eletrónicos multilingues ao nível das 

administrações europeias, nacionais e, sendo caso disso, regionais e locais, recorrendo a 

TL inovadoras, inclusivas e de assistência, que reduzirão as desigualdades entre as 

línguas e as comunidades linguísticas, promoverão a igualdade de acesso a serviços, 

estimularão a mobilidade das empresas, dos cidadãos e dos trabalhadores na Europa e 

garantirão também a consecução de um Mercado Único Digital inclusivo e multilingue; 

15. Observa que as TL são primeiramente disponibilizadas em inglês; está ciente de que as 

grandes empresas e fabricantes mundiais e europeus desenvolvem também com 

frequência TL para as principais línguas europeias com mercados relativamente 

grandes: o espanhol, o francês e o alemão (línguas que já revelam falta de recursos em 

alguns subdomínios); salienta, contudo, que devem ser tomadas medidas ao nível da UE 

em geral (políticas, financiamento, investigação e educação) a fim de garantir o 

desenvolvimento de TL nas línguas oficiais da UE que são menos faladas e deviam ser 

lançadas ações especiais ao nível da UE (políticas, financiamento, investigação e 

educação) para incluir as línguas regionais e minoritárias e incentivar a sua evolução 

neste sentido; 

16. Reitera a necessidade de aproveitar melhor as novas abordagens tecnológicas, com base 

no aumento do poder computacional e num melhor acesso a quantidades consideráveis 

de dados, promovendo o desenvolvimento de redes neurais de aprendizagem profunda, 

que estão a tornar as TLH numa solução real para ultrapassar as barreiras linguísticas; 

apela, por conseguinte, à Comissão para que assegure financiamento suficiente para 

apoiar este tipo de desenvolvimento tecnológico; 

17. Observa que as línguas com menos falantes necessitam de apoio adequado das partes 

envolvidas, designadamente no que se refere à fundição de carateres de impressão para 

sinais diacríticos, fabricantes de teclados e sistemas de gestão de conteúdos, a fim de 

armazenar, tratar e apresentar adequadamente os conteúdos nestas línguas; solicita à 

Comissão Europeia que avalie de que forma o apoio pode ser promovido e formule uma 

recomendação sobre o processo de adjudicação na UE; 

18. Frisa a necessidade de reforçar a cooperação entre a indústria e os proprietários dos 

dados; realça a necessidade de adaptar o quadro regulamentar e assegurar a utilização e 
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a recolha de recursos linguísticos de forma mais aberta e interoperável; 

19. Considera que os integradores das TIC na UE devem beneficiar de incentivos 

económicos para acelerar a prestação de serviços de computação em nuvem, de molde a 

permitir uma integração harmoniosa das TLH nas suas aplicações de comércio 

eletrónico, em particular para garantir que as PME colhem os benefícios da tradução 

automática; 

20. Salienta que a Europa tem de assegurar a sua posição de liderança no domínio da 

inteligência artificial centrada na linguagem; recorda que as empresas da UE são as 

mais bem posicionadas para apresentar soluções adaptadas às nossas necessidades 

específicas em termos culturais, sociais e económicos; 

21. Insta a Comissão Europeia a apoiar financeiramente a legendagem, dobragem e 

tradução de jogos de vídeo e aplicações informáticas em línguas minoritárias; 

22. Observa que as ferramentas e recursos digitais atualmente existentes em línguas menos 

usadas, e nomeadamente o acesso digital a todas as ortografias e meios de tradução e 

digitalização da língua gestual, são insuficientes; exorta a Comissão Europeia e os 

Estados-Membros a apoiarem financeiramente projetos que desenvolvam, recolham e 

promovam os melhores recursos, incluindo as disposições dos teclados, dicionários, 

programas informáticos de tradução e boas práticas para a utilização das línguas em 

perigo de extinção digital. 

  



 

PE618.316v02-00 8/9 AD\1151627PT.docx 

PT 

INFORMAÇÕES SOBRE A APROVAÇÃO NA COMISSÃO ENCARREGADA DE 
EMITIR PARECER 

Data de aprovação 24.4.2018    

Resultado da votação final +: 

–: 

0: 

61 

1 

2 

Deputados presentes no momento da 

votação final 

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan 

Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, 

Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, 

Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa 

Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, 

Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter 

Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, 

Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, 

Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan 

Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia 

Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis 

Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, 

Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina 

Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos 

Zorrinho 

Suplentes presentes no momento da 

votação final 

Pilar Ayuso, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, 

Werner Langen, Rupert Matthews, Răzvan Popa, Dominique Riquet, 

Theodor Dumitru Stolojan 

Suplentes (art. 200.º, n.º 2) presentes no 

momento da votação final 

Rosa D’Amato 

 

  



 

AD\1151627PT.docx 9/9 PE618.316v02-00 

 PT 

VOTAÇÃO NOMINAL FINAL NA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR 
PARECER 

61 + 

ALDE Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique 

Riquet, Lieve Wierinck 

ECR Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Rupert 

Matthews, Evžen Tošenovský 

EFDD Rosa D’Amato, Dario Tamburrano 

ENF Barbara Kappel 

GUE/NGL Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis 

NI David Borrelli 

PPE Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, 

Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, 

Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano 

Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna 

Virkkunen, Hermann Winkler 

S&D Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, 

Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba 

Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Kathleen Van Brempt, Martina 

Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho 

VERTS/ALE Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes 

 

1 - 

EFDD Jonathan Bullock 

 

2 0 

ENF Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier 

 

Legenda dos símbolos utilizados: 

+ : a favor 

- : contra 

0 : abstenções 


