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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e 
dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Assinala que os direitos fundamentais formam um conjunto objetivo de valores que 
garantem que as liberdades fundamentais no domínio da comunicação, tais como o 
direito à privacidade das comunicações, a liberdade e o pluralismo de expressão e a 
liberdade de informação, assim como as artes, a ciência e os meios de comunicação e o 
direito à propriedade e à sua proteção, não são derrogáveis, devendo haver uma 
ponderação entre eles, nomeadamente por acordos de direito privado ou condições 
comerciais;

2. Sublinha que o ato legislativo sobre os serviços digitais deve cumprir plenamente o 
objetivo de assegurar a proteção dos direitos fundamentais, bem como a proteção dos 
consumidores, a segurança dos utilizadores, a possibilidade de anonimato em linha e a 
liberdade de expressão e a proteção da propriedade; destaca que os direitos 
fundamentais não se aplicam apenas enquanto defesa contra o Estado, mas também aos 
que exercem o seu poder através da sua infraestrutura técnica, limitando assim o seu 
poder; salienta que os direitos fundamentais devem, por conseguinte, também ser 
vinculativos para os que exercem o poder através da sua infraestrutura técnica; salienta 
que se deve ter em devida consideração o grau de domínio do mercado, uma posição 
dominante ou quase monopolística, o grau de confiança dos utilizadores na oferta e os 
respetivos interesses dos utilizadores, dos próprios intervenientes com poder e de outras 
partes terceiras;

3. Salienta a importância de ajudar os consumidores e os utilizadores a adquirirem um 
maior controlo e a assumirem a responsabilidade pelos seus próprios dados e identidade 
e insta a um elevado nível de proteção dos dados pessoais, reforçando, ao mesmo 
tempo, os níveis de transparência e de responsabilização dos serviços digitais;

4. Sublinha que os conteúdos legais e legalmente partilhados ao abrigo da legislação da 
União ou da legislação nacional devem permanecer em linha e que a remoção desse tipo 
de conteúdos não deve conduzir à identificação de utilizadores individuais ou ao 
tratamento de dados pessoais;

5. Destaca que o ecossistema dos meios de comunicação social está a ser afetado pelos 
efeitos perturbadores das plataformas em linha; salienta que as autoridades públicas têm 
a obrigação de adotar um quadro jurídico que favoreça o desenvolvimento de meios de 
comunicação social independentes e pluralistas;

6. Recorda a obrigação de as plataformas em linha e outros serviços em linha agirem 
rapidamente para remover conteúdos ilegais das suas plataformas e serviços e recorda 
que estas medidas de proteção obrigatórias funcionam no âmbito de um quadro 
legislativo e que estão sujeitas a um controlo judicial; considera que regras setoriais 
específicas podem garantir um acesso sem entraves a serviços e conteúdos dos meios de 
comunicação social, bem como fazer avançar a liberdade e o pluralismo dos meios de 
comunicação social;

7. Insta a que todas as medidas suscetíveis de afetar os direitos fundamentais continuem a 
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basear-se na supervisão judicial e regulamentar e que não haja qualquer transferência de 
funções das autoridades públicas para empresas privadas ou indivíduos;

8. Insta a soluções equilibradas no que se refere à remoção de conteúdos, nomeadamente 
através da cooperação entre plataformas, autoridades reguladoras, titulares de direitos e 
utilizadores; sublinha que a partilha de dados em conformidade com o Regulamento 
Geral de Proteção de Dados sobre atividades ilícitas com autoridades responsáveis pela 
aplicação da lei e outras autoridades deve constituir uma prioridade para as plataformas, 
para além das suas próprias salvaguardas eficazes e adequadas;

9. Apela à transparência nos procedimentos que as plataformas sociais utilizam para 
remover conteúdos e à prevenção da remoção de conteúdos que não sejam ilegais; 
solicita regras claras para as grandes plataformas sociais que as obriguem a controlar os 
conteúdos assinalados e a responderem aos responsáveis pelo seu carregamento com 
uma decisão fundamentada em caso de bloqueio do seu conteúdo; apela, por 
conseguinte, a mecanismos eficientes de reclamação e de recurso para os utilizadores 
orientados para o ser humano, evitando, ao mesmo tempo, a utilização abusiva deste 
tipo de mecanismos;

10. Insta a Comissão a assegurar que os operadores das plataformas disponibilizem 
relatórios em matéria de transparência que contenham informações sobre o número de 
casos em que o conteúdo foi incorretamente identificado como ilegal ou ilegalmente 
partilhado e que as autoridades competentes forneçam informações sobre o número de 
casos em que a remoção tenha conduzido a uma investigação e à instauração de um 
processo penal;

11. Salienta que alguns conteúdos nocivos ou informações parcialmente exatas podem não 
ser necessariamente ilícitas; observa que ferramentas automáticas de filtragem são 
passíveis de levar à remoção de conteúdos legais; considera necessário assegurar que os 
proprietários de conteúdos possam defender os seus direitos de forma adequada nos 
casos em que o seu conteúdo tenha sido removido;

12. Salienta que qualquer controlo do seu conteúdo aplicado por plataformas em linha e por 
outros serviços deve ser submetido a normas rigorosas e transparentes, que devem ser 
do conhecimento dos utilizadores, e que permitam um direito efetivo de recurso contra 
decisões, em primeiro lugar em relação a plataformas ou serviços em linha, mas 
também em relação a uma autoridade pública;

13. Sugere que se preste particular atenção à proteção das crianças e dos jovens e que esta 
proteção seja igualmente assegurada ao abrigo da legislação em matéria de proteção de 
dados e insta a que os serviços em linha para a proteção das crianças e dos jovens sejam 
sujeitos às mais elevadas restrições ao abrigo da legislação em matéria de proteção de 
dados;

14. Salienta que medidas flexíveis adicionais ou de coordenação e apoio, como códigos de 
conduta ou a autorregulação e a co-regulação, podem constituir meios eficazes de 
regulação, desde que os organismos públicos controlem o seu impacto e que se tomem 
disposições legais para a regulação estatal sempre que tais medidas se revelem 
ineficazes, uma vez que amiúde permitem uma resposta rápida a novas circunstâncias, 
incluindo o envolvimento de participantes não pertencentes à UE;
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15. Salienta que, em princípio, a aplicação, incluindo em casos transfronteiriços, é da 
responsabilidade das autoridades reguladoras nacionais e não deve ser transferida para o 
nível europeu sem um motivo justificado; considera, além disso, que a ideia do 
princípio do país de origem será reforçada se as autoridades reguladoras nacionais 
dispuserem de instrumentos de aplicação eficazes e de procedimentos eficazes de 
cooperação transfronteiriça; salienta que tal deve ser acompanhado, a nível europeu, por 
procedimentos rápidos e eficientes de resolução de litígios que garantam uma paz 
jurídica duradoura;

16. Exige que os serviços desenvolvidos e utilizados na União garantam uma privacidade e 
proteção de dados eficaz e abrangente e que o mais elevado nível possível de liberdade 
de expressão e de informação, a proteção da propriedade intelectual e a privacidade da 
comunicação, a promoção da opinião, a diversidade cultural e a neutralidade da rede 
num ambiente digital seguro representam vantagens na concorrência global que não 
devem ser subestimadas; insta a Comissão a promover sistematicamente o 
desenvolvimento destes serviços de forma mais orientada através de soluções claras e 
eficientes adequadas à era digital;

17. Insta ao respeito dos valores europeus, nomeadamente promovendo a diversidade de 
opiniões, a neutralidade da rede, a liberdade de expressão, a proteção da propriedade e o 
acesso à informação, assim como o pluralismo dos meios de comunicação social e a 
diversidade cultural e linguística; solicita regras claras e, tanto quanto possível, 
aplicáveis de modo uniforme sobre a responsabilidade pelas plataformas, conteúdos 
ilegais ou lesivos, a responsabilidade algorítmica, a publicidade transparente e a luta 
contra conteúdos nocivos, os discursos de ódio e a desinformação, bem como sobre a 
sua divulgação através de contas falsas ou bots, a fim de preservar os direitos 
fundamentais e a liberdade;

18. Salienta que todas as novas obrigações para as plataformas devem ser proporcionais à 
sua quota de mercado e capacidade financeira, a fim de promover uma concorrência leal 
e apoiar a inovação; acredita que este tipo de abordagem contribuiria para reforçar a 
pluralidade da informação e dos meios de comunicação social, assim como a 
diversidade cultural e linguística;

19. Insta a que a regulamentação setorial específica que sirva para alcançar objetivos para a 
sociedade no seu conjunto e que concretiza esses objetivos para determinados setores, 
como a Diretiva (UE) 2018/1808, a Diretiva “Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual” (Diretiva SCSA) ou a Diretiva (UE) 2019/790, a Diretiva “Direitos de 
Autor", tenha precedência sobre regras gerais, por forma a garantir os direitos dos 
titulares de direitos no ambiente digital;

20. Salienta que qualquer disposição relativa à moderação de conteúdos para os prestadores 
de serviços deve garantir o pleno respeito pela liberdade de expressão, o que, de acordo 
com o artigo 11.° da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, inclui "a 
liberdade de opinião e a liberdade de receber e de transmitir informações ou ideias, sem 
que possa haver ingerência de quaisquer poderes públicos e sem consideração de 
fronteiras", e que o acesso a uma vasta gama de opiniões contribui para o 
desenvolvimento de sociedades abertas e democráticas, mesmo que essas opiniões 
sejam controversas ou desagradáveis;
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21. Salienta a necessidade de os cidadãos disporem de um maior controlo sobre a forma 
como os seus dados pessoais são geridos e protegidos em linha, outorgando 
simultaneamente uma maior responsabilidade às empresas no que respeita às suas 
práticas de proteção de dados;

22. Insta a Comissão e os Estados-Membros a promoverem a cooperação entre os setores 
público e privado e o meio académico, tendo em vista reforçar a partilha de 
conhecimentos, a promoção da educação e da formação em matéria de segurança, a 
privacidade dos dados, as implicações éticas e o respeito dos direitos humanos em 
relação à utilização da tecnologia digital, da robótica e da inteligência artificial;

23. Considera que a responsabilidade das plataformas deve ser adaptada para respeitar o 
tamanho do operador e que se deve fazer uma distinção clara no que respeita à interação 
da plataforma com os conteúdos com base em critérios e aspetos claros e verificáveis, 
tais como as funções editoriais, os conhecimentos reais e um determinado grau de 
controlo; considera ainda que qualquer sistema proposto deve ser acompanhado de 
garantias sólidas em matéria de direitos fundamentais e de uma adequada supervisão 
pública independente e imparcial;

24. Salienta que, independentemente dos benefícios sociais proporcionados pelas novas 
tecnologias, pelos serviços digitais e pelas tecnologias orientadas para a informação, 
incluindo a inteligência artificial, a prioridade máxima deve ser a de abordar e analisar 
os potenciais riscos para os valores democráticos, o Estado de direito e os direitos 
fundamentais.
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