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13.1.2016 A8-0371/12 

Alteração  12 

Mylène Troszczynski 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Rumo ao Ato para o Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que a criação de uma 

economia dos dados depende fortemente de 

um quadro jurídico que incentive o 

desenvolvimento, a conservação, a 

manutenção e o reforço das bases de dados 

e, por conseguinte, depende de um quadro 

jurídico prático e favorável à inovação; 

D. Considerando que a criação de uma 

economia dos dados depende fortemente de 

um quadro jurídico que incentive o 

desenvolvimento, a conservação, a 

manutenção e o reforço das bases de dados 

e de centros de dados e, por conseguinte, 

depende de um quadro jurídico prático e 

favorável à inovação e que reforce a 

soberania digital dos Estados-Membros; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/13 

Alteração  13 

Mylène Troszczynski 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Rumo ao Ato para o Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando F 

 

Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que um nível elevado e 

coerente de proteção, autonomia e 

satisfação dos consumidores exige 

necessariamente escolha, qualidade, 

flexibilidade, transparência, informação, 

interoperabilidade e um ambiente em linha 

acessível e seguro com um elevado nível 

de proteção de dados; 

F. Considerando que a existência de 

programas de espionagem doméstica em 

larga escala operados por organizações 

governamentais ameaça a segurança 

estratégica e dos dados pessoais, o que 

requer um nível fundamental e coerente 

de proteção, autonomia e satisfação dos 

consumidores; considerando que a 

consecução de um elevado nível de 

proteção de dados exige autonomia e 

satisfação, escolha, qualidade, 

flexibilidade, transparência, informação e 

um ambiente em linha acessível e seguro; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/14 

Alteração  14 

Mylène Troszczynski 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Rumo ao Ato para o Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Saúda a Comunicação intitulada 

«Estratégia para o Mercado Único Digital 

na Europa»; considera que um Mercado 

Único Digital, baseado num conjunto 

comum de regras, pode fomentar a 

competitividade da UE, afetar 

positivamente o crescimento e o emprego, 

relançar o Mercado Único e tornar a 

sociedade mais inclusiva ao oferecer novas 

oportunidades a cidadãos e empresas, em 

particular através do intercâmbio e da 

partilha da inovação; acredita que a 

implementação da abordagem horizontal 

adotada deve ser reforçada, incluindo a 

adoção atempada das 16 iniciativas, dado 

que os propulsores digitais afetam todos 

os cidadãos e todas as dimensões da 

sociedade e a economia; 

1. Toma nota da Comunicação intitulada 

«Estratégia para o Mercado Único Digital 

na Europa»; considera que um Mercado 

Único Digital, baseado num conjunto 

negociado de regras, pode fomentar a 

competitividade dos Estados-Membros, 

afetar positivamente o crescimento e o 

emprego e relançar a economia ao oferecer 

novas oportunidades a cidadãos e 

empresas, em particular através do 

intercâmbio e da partilha da inovação; 

considera, por conseguinte, que o 

desenvolvimento da economia digital 

constitui, de facto, um instrumento eficaz 

mas não deve ser encarado como uma 

nova forma de reforçar o aprofundamento 

político da UE;  

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/15 

Alteração  15 

Mylène Troszczynski 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Rumo ao Ato para o Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Manifesta a sua preocupação quanto 

às diferentes abordagens nacionais 

adotadas até à data pelos 

Estados-Membros para regulamentar a 

Internet e a economia de partilha; exorta 

a Comissão a promover iniciativas, de 

acordo com as competências da UE, que 

visem apoiar a inovação e a concorrência 

leal, remover as barreiras ao comércio 

digital e manter a coesão económica e 

social e a integridade do mercado único; 

apela à Comissão para que mantenha a 

Internet como uma plataforma aberta, 

neutra, segura, inclusiva e global de 

comunicação, produção, participação, 

criação e de diversidade cultural e 

inovação, no interesse dos cidadãos, 

consumidores, bem como o sucesso das 

empresas europeias a nível mundial; 

10. Saúda as diferentes abordagens 

nacionais adotadas pelos 

Estados-Membros, considerando-as uma 

expressão das suas necessidades 

estratégicas; apoia todas as iniciativas, de 

acordo com o princípio da 

subsidiariedade, que visem apoiar a 

inovação e a concorrência leal, promover o 

comércio digital, bem como manter a 

coesão económica e social e a integridade 

do mercado de cada Estado-Membro; 

solicita que a Internet seja mantida como 

uma plataforma aberta, neutra, segura, 

internacional de comunicação, produção, 

participação, criação e de diversidade 

cultural e inovação, no interesse dos 

cidadãos, consumidores, bem como do 

sucesso das empresas europeias a nível 

mundial; 

  

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/16 

Alteração  16 

Mylène Troszczynski 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Rumo ao Ato para o Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 

Proposta de resolução Alteração 

26. Salienta que, embora os serviços de 

entrega de encomendas já funcionem bem 

em alguns Estados-Membros, a existência 

de serviços de entrega pouco eficientes, 

especialmente no que respeita às entregas 

«no quilómetro final», constituem uma das 

principais barreiras ao comércio 

eletrónico transfronteiriço em alguns 

Estados-Membros e foi uma das razões 

mais apontadas para a desistência das 

transações em linha, quer para os 

consumidores, quer para as empresas; 

acredita que as deficiências na entrega de 

encomendas a nível transfronteiriço podem 

ser resolvidas apenas numa perspetiva do 

mercado único europeu, destacando a 

importância da concorrência neste setor, 

bem como a necessidade de a indústria das 

encomendas se adaptar a padrões de vida 

modernos e oferecer opções de entrega 

flexíveis, como sejam redes de pontos de 

recolha, pontos de entrega de encomendas 

e comparadores de preços; 

26. Insiste no facto de os serviços de 

entrega de encomendas funcionarem bem 

em alguns Estados-Membros; assinala que 

a existência de serviços de entrega 

eventualmente pouco eficientes noutros 

Estados-Membros, especialmente no que 

respeita às entregas «no quilómetro final», 

poderia constituir uma barreira ao 

desenvolvimento do comércio eletrónico 

transfronteiriço; acredita que algumas 

deficiências na entrega de encomendas a 

nível transfronteiriço podem ser resolvidas 

numa perspetiva da negociação de 

mercado entre os dois Estados-Membros 

visados, destacando a importância de a 

indústria das encomendas se adaptar a 

padrões de vida modernos e oferecer 

opções de entrega flexíveis, como sejam 

redes de pontos de recolha, pontos de 

entrega de encomendas e comparadores de 

preços; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/17 

Alteração  17 

Mylène Troszczynski 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Rumo ao Ato para o Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 113 

 

Proposta de resolução Alteração 

113. Assinala que a Internet e as TIC 

surtem um impacto enorme na 

emancipação das mulheres e raparigas; 

reconhece que a participação das mulheres 

no setor digital da UE tem um impacto 

positivo no PIB europeu; reconhece o 

potencial enorme das mulheres inovadoras 

e empreendedoras, bem como o papel que 

podem desempenhar na transformação 

digital; destaca a necessidade de superar 

os estereótipos de género, apoiando 
plenamente uma cultura empresarial digital 

para as mulheres e a sua integração e 

participação na sociedade da informação; 

113. Assinala que as raparigas e as 

mulheres não esperaram pela Internet e 

pelas TIC para se emanciparem, 

observando que estas tecnologias surtem 

um impacto positivo não só na população 

feminina mas na população em geral; 
reconhece que a participação das mulheres 

e dos homens no setor digital da UE tem 

um impacto significativo no PIB europeu; 

reconhece o potencial enorme dos 

inovadores e dos empreendedores na 

sociedade, bem como o papel que podem 

desempenhar na transformação digital; 

apoia plenamente uma cultura empresarial 

digital para todos; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/18 

Alteração  18 

Mylène Troszczynski 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Rumo ao Ato para o Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 118 

 

Proposta de resolução Alteração 

118. Assinala que o investimento público e 

privado, bem como novas vias de 

financiamento na formação profissional e 

na aprendizagem ao longo da vida, são 

necessários para assegurar que os 

trabalhadores, especialmente os menos 

qualificados, disponham das competências 

certas para a economia digital; exorta a 

Comissão e os Estados-Membros a 

desenvolverem, em colaboração com as 

empresas privadas, cursos de formação em 

linha, de fácil acesso, normalizados e 

certificados, bem como programas 

inovadores e acessíveis de formação em 

competências eletrónicas, a fim de 

transmitir aos participantes um mínimo de 

competências digitais; encoraja os 

Estados-Membros a tornarem tais cursos 

em linha parte integrante da Garantia para 

a Juventude; encoraja a Comissão e os 

Estados-Membros a definirem a base do 

reconhecimento mútuo das competências 

e qualificações digitais através da criação 

de um sistema europeu de certificação ou 

classificação, seguindo o exemplo do 

Quadro Europeu Comum de Referência 

para a aprendizagem e o ensino das 

línguas; salienta que a diversidade 

cultural na Europa, bem como o 

multilinguismo, beneficia com o acesso 

transfronteiras aos conteúdos; 

118. Assinala que o investimento público e 

privado, bem como novas vias de 

financiamento na formação profissional e 

na aprendizagem ao longo da vida, são 

necessários para assegurar que os 

trabalhadores, especialmente os menos 

qualificados, disponham das competências 

certas para a economia digital; exorta os 

Estados-Membros a desenvolverem, em 

colaboração com as empresas privadas, 

cursos de formação em linha, de fácil 

acesso, normalizados e certificados, bem 

como programas inovadores e acessíveis de 

formação em competências eletrónicas, a 

fim de transmitir aos participantes um 

mínimo de competências digitais; encoraja 

os Estados-Membros a tornarem tais cursos 

em linha parte integrante da Garantia para 

a Juventude; 
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13.1.2016 A8-0371/19 

Alteração  19 

Mylène Troszczynski 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Rumo ao Ato para o Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 125 

 

Proposta de resolução Alteração 

125. Exorta a Comissão e os 

Estados-Membros a renovarem o seu 

compromisso em relação à realização dos 

objetivos da Estratégia Europa 2020 em 

matéria de investigação e de inovação, 

que são elementos constitutivos de um 

mercado único digital competitivo, do 

crescimento económico e da criação de 

emprego, bem como a propor uma 

abordagem global da ciência aberta, da 

inovação aberta, de dados abertos e da 

transferência de conhecimentos; 

convida-os igualmente a instituir um 

quadro jurídico revisto aplicável à 

prospeção de texto e dados para fins de 

investigação científica e a prever o 

recurso cada vez mais frequente a 

"software" livre e de fonte aberta, 

nomeadamente em estabelecimentos de 

ensino e na administração pública, bem 

como a facilitar o acesso para as PME e as 

empresas em fase arranque ao 

financiamento do programa Horizonte 

2020 adaptado aos curtos ciclos de 

inovação do setor das TIC; salienta, neste 

contexto, a importância de todas as 

iniciativas neste domínio, desde as 

parcerias público-privadas e os polos de 

inovação aos parques tecnológicos e 

científicos europeus, nomeadamente nas 

regiões da Europa menos industrializadas, 

125. Saúda a investigação estratégica 

sobre crescimento económico e criação de 

emprego, com uma abordagem dinâmica 

em relação à ciência, à inovação e aos 

dados; considera que tal deve facilitar o 

acesso para as PME e as empresas em fase 

arranque a financiamento adaptado aos 

curtos ciclos de inovação do setor das TIC; 

salienta, neste contexto, a importância de 

todas as iniciativas neste domínio, desde as 

parcerias público-privadas e os polos de 

inovação aos parques tecnológicos e 

científicos europeus, nomeadamente nas 

regiões da Europa menos industrializadas, 

desde os programas de aceleração para 

empresas em fase de arranque e as 

plataformas tecnológicas comuns até à 

possibilidade de obter patentes essenciais 

para o cumprimento de normas, dentro dos 

limites do direito da concorrência da UE, 

em conformidade com as condições 

FRAN, a fim de manter os incentivos à 

I&D e à normalização e de e encorajar a 

inovação; 
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desde os programas de aceleração para 

empresas em fase de arranque e as 

plataformas tecnológicas comuns até à 

possibilidade de obter patentes essenciais 

para o cumprimento de normas, dentro dos 

limites do direito da concorrência da UE, 

em conformidade com as condições 

FRAN, a fim de manter os incentivos à 

I&D e à normalização e de e encorajar a 

inovação; 

 

 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/20 

Alteração  20 

Mylène Troszczynski 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Rumo ao Ato para o Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 127 

 

Proposta de resolução Alteração 

127. Salienta a importância de uma 

estrutura de governo da Internet totalmente 

independente para manter a Internet 

como um modelo transparente e inclusivo 

de governação plural, baseado no modelo 

de Internet enquanto plataforma única, 

aberta, livre e estável; considera essencial 

que o atraso na transição da 

administração da ICANN seja 

aproveitado para este propósito; acredita 

veementemente que a dimensão global da 

Internet tem de ser tida em conta em todas 

as políticas relevantes da UE e exorta o 

SEAE a fazer pleno uso das 

oportunidades oferecidas pela 

digitalização no desenvolvimento de uma 

política externa coerente, a assegurar que 

a UE esteja representada nas plataformas 

de governo da Internet e a ser mais 

assertiva nos fóruns globais, 

nomeadamente em matéria de 

normalização, fluxos de dados, preparação 

da implantação da tecnologia 5G e 

cibersegurança; 

127. Rejeita qualquer estrutura de governo 

da Internet; considera, porém, essencial 

assegurar que os Estados-Membros da UE 

estejam representados nas plataformas de 

governo da Internet, nomeadamente em 

matéria de normalização, fluxos de dados e 

de preparação da implantação da 

tecnologia 5G e cibersegurança; 

Or. en 

 

 


