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Mercado digital: Parlamento Europeu solicita
à  Comissão  que  pondere  separação  dos
motores  de  pesquisa
Sessão plenária [27-11-2014 - 13:06]

 
O Parlamento Europeu quer que os Estados-Membros e a Comissão ponham termo
a todos os obstáculos que dificultam o desenvolvimento do mercado único digital.
Numa resolução hoje aprovada em plenário, os eurodeputados instam a Comissão
a aplicar "com firmeza" as regras da concorrência para evitar o abuso de uma
posição dominante e a ponderar propostas destinadas a "separar os motores de
pesquisa de outros serviços comerciais". 
 
O mercado único digital, um dos setores mais inovadores da economia, poderá gerar
ganhos de 260 mil  milhões de euros por  ano para a União Europeia.  No entanto,  a
fragmentação do mercado, a falta de interoperabilidade e o atual fosso digital constituem
obstáculos ao seu rápido desenvolvimento na UE, diz a resolução hoje aprovada por 384
votos a favor, 174 contra e 56 abstenções.
 
O Parlamento Europeu considera que "o mercado de pesquisa em linha é de particular
importância  para  assegurar  condições  de  concorrência  no  mercado  único  digital",
congratulando-se com o anúncio de novas investigações por parte da Comissão sobre as
práticas seguidas pelos motores de pesquisa.
 
A indexação, a avaliação, a apresentação e a classificação por eles efetuadas "devem ser
imparciais  e transparentes",  diz  a resolução.  Isto  é importante para garantir  que as
pesquisas  na  Internet  não sejam discriminatórias,  para  assegurar  uma mais  ampla
escolha para os utilizadores e para manter  a diversidade das fontes de informação.
 
Visto que os motores de pesquisa podem "comercializar a utilização secundária das
informações", o Parlamento Europeu insta a Comissão a aplicar "com firmeza" as regras
da concorrência, a impedir qualquer abuso na comercialização de serviços interligados e
a estudar "a possibilidade de elaborar propostas destinadas a separar os motores de
pesquisa de outros serviços comerciais".
 
 
 
Pacote das telecomunicações
 
Os eurodeputados solicitam ao Conselho de Ministros da UE, que legisla em pé de
igualdade com o Parlamento sobre o pacote das telecomunicações, que realize rápidos
progressos e que inicie negociações com o Parlamento sobre esta proposta legislativa.
"Em termos concretos, tal colocaria termo às tarifas de itinerância [roaming] no interior da
UE, garantiria maior segurança jurídica no que diz respeito à neutralidade da rede e
melhoraria a proteção dos consumidores no mercado único digital",  explicam.
 
Todo  o  tráfego  na  Internet  deve  beneficiar  de  "igualdade  de  tratamento,  sem
discriminação,  restrições  ou  interferências",  acrescentam  os  deputados.
 
 
 
Computação em nuvem e respeito da privacidade
 
O Parlamento Europeu insta também a Comissão a assumir a liderança na promoção de
normas e especificações internacionais  aplicáveis  à computação em nuvem ("cloud
computing"), que garantam serviços que respeitem o direito à privacidade e que sejam
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fiáveis,  acessíveis,  altamente interoperáveis,  seguros e eficientes do ponto de vista
energético.
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