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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

– Tendo em conta a Diretiva 2011/83/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 
outubro de 2011, relativa aos direitos dos consumidores, que altera a Diretiva 93/13/CEE 
do Conselho e a Diretiva 1999/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e que revoga 
a Diretiva 85/577/CEE do Conselho e a Diretiva 97/7/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho1,

– Tendo em conta a Diretiva 99/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a 
certos aspetos da venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas2,

– Tendo em conta a Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de 
outubro de 1995, relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados3,

– Tendo em conta a Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de 
junho de 2000, relativa a certos aspetos legais dos serviços da sociedade de informação, 
em especial do comércio eletrónico, no mercado interno4,

– Tendo em conta a Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de 
maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos direitos 
conexos na sociedade da informação5,

A. Considerando que o mercado único digital é um fator crucial para a realização dos 
objetivos da Estratégia Europa 2020, um impulso importante para a concretização dos 
objetivos do Ato do Mercado Único e de reação à crise económica e financeira que atinge 
a UE;

B. Considerando que a disponibilização, em toda a UE, de redes de banda larga, um acesso 
generalizado e equitativo de todos os cidadãos aos serviços de Internet e a garantia da 
neutralidade da rede constituem os requisitos prévios indispensáveis para o 
desenvolvimento de um ecossistema europeu de computação em nuvem;

C. Considerando que o Mecanismo Interligar a Europa destina-se, entre outros, a aumentar a 
implantação da banda larga na Europa; 

D. Considerando que os benefícios da tecnologia de computação em nuvem são a redução 
dos custos, a criação de novos postos de trabalho e de novas oportunidades de negócio, a 
flexibilidade (adaptação da capacidade de armazenamento dos dados conforme as 

                                               
1 JO L 304, 22.11.2011, p. 64.
2 JO L 171, 7.7.1999, p. 12.
3 JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
4 JO L 178, 17.07.2000, p. 1.
5 JO L 167, 22.06.2001, p. 10.
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necessidades), a mobilidade (de trabalhadores, empresas e cidadãos), o reforço da 
competitividade devido ao potencial das economias de escala, bem como o potencial de 
inovação dos novos serviços, de que acabarão por resultar benefícios económicos, 
especialmente para as PME (pequenas e médias empresas);

E. Considerando que a computação em nuvem deve estimular a integração das PME, graças 
à redução das barreiras à entrada no mercado (por exemplo, diminuição dos custos com 
infraestruturas de TI);

F. Considerando que, para o desenvolvimento de um sistema europeu de computação em 
nuvem, é essencial garantir normas jurídicas europeias em matéria de proteção de dados;

G. Considerando que o desenvolvimento da computação em nuvem deverá contribuir para a 
promoção da criatividade, beneficiando tanto os titulares de direitos como os utilizadores;
considerando ainda, que, simultaneamente, convém evitar as distorções do mercado único 
e reforçar a confiança de consumidores e empresários na computação em nuvem;

1. Está ciente do enorme potencial económico, social e cultural da computação em nuvem e 
congratula-se com a iniciativa da Comissão de lançar uma estratégia abrangente neste 
domínio e, dessa forma, debruçar-se sobre as questões jurídicas que lhe são inerentes;

2. Salienta o vasto leque de possibilidades que se abre ao ter acesso a dados a partir de 
qualquer dispositivo ligado à Internet;

3. Sublinha que a dimensão estratégica de longo prazo da computação em nuvem deve ser 
plenamente reconhecida e apoiada como uma oportunidade para relançar a economia 
europeia (que inclua, por exemplo, a investigação e desenvolvimento e a utilização da 
tecnologia em nuvem na indústria);

4. Insiste, porém, nos problemas relacionados com a utilização da computação em nuvem, 
contribuindo para que as empresas identifiquem, selecionem e coloquem em prática 
soluções em nuvem adequadas às suas necessidades específicas e promovendo o 
desenvolvimento do acesso à Internet em banda larga de elevado débito;

5. Sublinha que os receios do utilizador relativos à perda de controlo sobre os dados e a 
dependência de fornecedores externos, originada pela externalização dos dados, poderão 
abalar a confiança dos utilizadores na computação em nuvem; insiste, por conseguinte, no 
facto de que a proteção de dados deve ser exaustivamente assegurada, a fim de se 
fomentar e manter a confiança tanto dos utilizadores públicos como dos utilizadores 
privados na computação em nuvem; 

6. Sublinha, em particular, a necessidade de garantir uma proteção adequada dos dados 
sensíveis, como, por exemplo, os dados relativos à saúde;

7. Considera que a garantia de portabilidade, integridade, confidencialidade, disponibilidade, 
reversibilidade e interoperabilidade dos serviços, plataformas e infraestruturas representa 
um grande desafio, dado que todos estes elementos são essenciais para estimular a 
inovação e a concorrência; insta a Comissão a assegurar que os fornecedores de serviços 
em nuvem não “acorrentam” os utilizadores aos seus próprios serviços, mas que os 
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utilizadores preservam a propriedade plena sobre os seus dados pessoais e podem, sem 
demora indevida, gratuitamente e sem perda de dados, alternar entre fornecedores a 
pedido; considera que a superação destes desafios é fundamental para gerar a confiança 
tanto do setor privado como do setor público nos serviços disponibilizados pela 
computação em nuvem e para concretizar o seu pleno potencial;

8. Lembra que a Europa deve aproveitar a fase relativamente inicial desta tecnologia e 
apostar no seu desenvolvimento, a fim de tirar partido das economias de escala que se 
espera que proporcione e, dessa forma, dinamizar a sua economia, nomeadamente no setor 
das TIC;

9. Destaca a importância da computação em nuvem para as PME, em especial para as 
estabelecidas em países com dificuldades económicas ou em zonas remotas e periféricas, 
como meio de combater o seu isolamento e torná-las mais competitivas, bem como para as 
administrações públicas, permitindo-lhes um aumento da eficiência e da flexibilidade dos 
seus serviços e redução das despesas e da burocracia;

10. Lamenta que a computação em nuvem implique, devido à disparidade dos requisitos 
jurídicos, uma fragmentação do mercado único digital e transações muito onerosas para 
fornecedores e utilizadores destes serviços;

11. Solicita, para o efeito, que Comissão proponha medidas legislativas sobre os requisitos de 
transparência, a fim de evitar práticas abusivas e desleais;  pede, ainda, à Comissão e aos 
Estados-Membros que assegurem que o acervo relativo à defesa do consumidor seja 
aplicável, de forma exaustiva e uniforme, aos serviços de computação em nuvem em toda 
a UE;

12. Congratula-se com as iniciativas da Comissão para desenvolver um padrão de normas 
contratuais a nível da UE que tenha em conta as recomendações e melhores práticas 
nacionais, dada a importância que, tanto um elevado nível de segurança dos serviços como 
a segurança jurídica dos consumidores e dos prestadores de serviços em nuvem, têm para 
incentivar o desenvolvimento da computação em nuvem; considera, não obstante, que isso 
não deve impedir o mercado de desenvolver serviços em nuvem que satisfaçam as 
necessidades dos consumidores, das empresas e dos governos;

13. Lamenta a proposta apresentada pelos Estados-Membros para se proceder a cortes no 
Mecanismo Interligar a Europa na ordem dos 8,2 mil milhões de euros, no próximo 
Quadro Financeiro Plurianual (QFP);

14. Exorta a Comissão a assegurar uma abordagem tecnologicamente neutra apoiada por 
normas interoperáveis abertas, com vista a potenciar ao máximo a concorrência e as 
escolhas dos consumidores;

15. Acolhe favoravelmente a intenção da Comissão de instituir um sistema de certificação a 
nível da UE, que constituirá um incentivo para os criadores e fornecedores de serviços de 
computação em nuvem investirem numa melhor proteção da privacidade; 

16. Sublinha que os utilizadores não estão necessariamente cientes do facto de que os serviços 
que utilizam baseiam-se na computação em nuvem; insiste, por conseguinte, na 
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necessidade de os utilizadores estarem mais bem informados sobre o tratamento dos seus 
dados, em especial sobre quem, onde e de que forma os seus dados são tratados;

17. Salienta que o setor público desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da 
computação em nuvem; saúda a criação da parceria europeia para a computação em 
nuvem e as conclusões adotadas pelo seu conselho diretor, após a sua primeira reunião; 
salienta a necessidade de elaborar recomendações e melhores práticas, a nível da UE e a 
nível nacional, aplicáveis à transferência da utilização pública de TI para a computação 
em nuvem, assegurando, ao mesmo tempo, um elevado grau de sensibilização em relação 
à questão da segurança, designadamente no que respeita aos dados pessoais; 

18. Insta a Comissão a assegurar, mediante a adoção de cláusulas contratuais-tipo ou de 
normas empresariais vinculativas, que toda e qualquer transmissão de dados pessoais de 
um utilizador de serviços em nuvem da UE para um país terceiro esteja sujeita a rigorosas 
condições e garantias, em conformidade com a legislação da UE em matéria de proteção 
de dados;

19. Convida a Comissão a analisar a adequação de uma revisão do acordo «porto seguro» UE-
EUA, a fim de adaptar o mesmo à evolução tecnológica, em particular no que toca aos 
aspetos relacionados com a computação em nuvem;

20. Sublinha que a computação em nuvem suscita a questão relativa à determinação da lei 
aplicável e à definição das responsabilidades de todas as partes interessadas em termos de 
aplicação da legislação da UE em matéria de proteção de dados, em particular no que 
respeita aos dados dos utilizadores europeus armazenados mediante a utilização da 
tecnologia de computação em nuvem por empresas estabelecidas em países terceiros; 
Exorta, por isso, a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem que qualquer 
transmissão e processamento de dados pessoais de um residente da UE por um operador 
de serviços em nuvem estabelecido num país terceiro sejam realizados em conformidade 
com a legislação europeia em matéria de proteção de dados; exorta, ainda, a Comissão e 
os Estados-Membros a assegurarem que os utilizadores dos serviços em nuvem da UE 
sejam informados sempre que os operadores em nuvem comuniquem os seus dados às 
autoridades de aplicação da lei de um país terceiro; manifesta a sua particular preocupação 
com os aspetos da proteção de dados no que toca às responsabilidades dos fornecedores de 
serviços de Internet (FSI), em futuros acordos comerciais;

21. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a simplificarem o acesso transfronteiriço 
legítimo a conteúdos e serviços em nuvem e a refletirem sobre a disponibilização de 
sistemas de licenciamento mais flexíveis; propõe que a Comissão, no quadro da sua 
revisão das normas relativas aos direitos de autor, atualmente em curso, adote propostas 
concretas que garantam que o regime futuramente aplicável irá promover a 
comercialização e a difusão de serviços de computação em nuvem e a inovação; 

22. Insta a Comissão a assegurar que quaisquer acordos comerciais celebrados entre 
operadores de telecomunicações e fornecedores de serviços em nuvem cumpram 
plenamente a legislação da UE em matéria de concorrência e permitem aos consumidores 
o acesso total a qualquer serviço em nuvem, utilizando o acesso à Internet de qualquer 
operador de telecomunicações;
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23. Chama a atenção da Comissão para o caráter altamente estratégico da localização dos 
centros de dados e para o potencial impacto dessa localização fora do território da UE, 
especialmente em termos de armazenagem de dados sensíveis ou de dados de organismos 
públicos;

24. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a zelarem por que a computação em nuvem se 
torne uma prioridade para os programas de investigação e desenvolvimento e seja 
promovida quer como solução inovadora da administração pública em linha, no interesse 
dos cidadãos, quer como um instrumento inovador para o desenvolvimento empresarial do 
setor privado; 

25. Convida a Comissão a consultar regularmente as organizações dos consumidores e o setor, 
a ter em devida conta as suas observações, em especial no que se refere à elaboração de 
normas contratuais aplicáveis à computação em nuvem, e a informar regularmente o 
Parlamento sobre os debates e as conclusões do grupo de peritos;

26. Incentiva a Comissão e os Estados-Membros a comunicarem o potencial económico da 
computação em nuvem, em particular, às PME;

27. Exorta a Comissão a propor medidas relativas à aplicação de taxas sobre os direitos de 
autor que fomentem a inovação e estimulem a criatividade em benefício, quer dos titulares 
de direito quer dos utilizadores, e a garantir que os conteúdos digitais sujeitos a um acordo 
de licenciamento entre prestadores de serviços e titulares de direitos e legalmente 
adquiridos por particulares ou empresas (no devido respeito de quaisquer restrições 
implícitas em termos de utilização comercial) não sejam objeto de outras taxas por serem 
carregados ou armazenados em nuvem por um prestador de serviços, se a remuneração 
dos titulares de direitos tiver sido efetiva;

28. Regista o facto tecnológico de que, caso o processamento em nuvem seja efetuado num 
determinado país, as autoridades desse país, incluindo os serviços de segurança, têm 
acesso aos dados; observa que esta situação tem implicações do ponto de vista da 
espionagem industrial; solicita à Comissão que tenha em conta este facto aquando da 
formulação de propostas e recomendações relativas à computação em nuvem;

29. Insta a Comissão, no âmbito dos debates do grupo de peritos, a tornar obrigatório para os 
fornecedores de serviços em nuvem a inclusão nos contratos de determinadas cláusulas 
essenciais que garantam a qualidade do serviço, tais como a obrigação de atualizar o 
software e o hardware, sempre que necessário, de determinar o que acontece no caso de 
serem perdidos dados e de definir o tempo que demoraria a solucionar um problema ou a 
rapidez com que o serviço em nuvem poderia remover materiais ofensivos se o 
consumidor de serviços em nuvem assim o solicitasse; 

30. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a adotarem medidas concretas de 
aproveitamento e promoção da computação em nuvem no que toca ao livre acesso e aos 
recursos educativos abertos;

31. Exorta a Comissão a estudar e a identificar as melhores práticas dos vários Estados-
Membros relativamente ao potencial de poupança que poderia ser atingido na despesa 
pública através da utilização da computação em nuvem pelo setor público, especialmente 
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através da instituição de novos modelos de contratação. 
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