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SUGESTÕES

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

1. Recorda que meios de comunicação social livres e pluralistas são a espinha dorsal de 
sociedades democráticas; relembra que os serviços de comunicação social tradicionais 
são fortemente regulamentados, a fim de garantir a liberdade de expressão e a liberdade 
editorial no que respeita aos conteúdos por si publicados; insta a que se tomem medidas 
para salvaguardar, em particular, a disponibilidade e a acessibilidade de conteúdos 
lícitos relativamente aos quais existe responsabilidade editorial e cuja responsabilidade 
tenha sido reconhecida ou ainda que sejam produzidos por jornalistas, e de todos os 
outros meios de comunicação social já sujeitos a uma supervisão independente 
geralmente reconhecida noutras plataformas ou noutros serviços, por forma a que os 
seus conteúdos não sejam sujeitos a controlos adicionais, aplicando, ao mesmo tempo, 
regras claras e efetivamente aplicáveis à transparência e à responsabilidade das 
plataformas no que respeita à privacidade dos dados, à segurança em linha e à aplicação 
dos direitos fundamentais; observa, por conseguinte, que são necessários quadros 
compatíveis para ambientes em linha e fora de linha e que as decisões editoriais e os 
processos algorítmicos das plataformas, bem como a remoção de conteúdos por 
plataformas em linha, podem ter um impacto significativo na liberdade de expressão e 
no acesso à informação;

2. Considera que, devido ao rápido progresso tecnológico e ao desenvolvimento de novos 
produtos e serviços, qualquer nova proposta legislativa para uma lei sobre serviços 
digitais deve oferecer soluções a longo prazo orientadas para o futuro, que modernizem 
e clarifiquem as regras em matéria de responsabilidade e segurança aplicáveis às 
plataformas, ao serviços e aos produtos digitais, sem criar barreiras injustificadas que 
impeçam o crescimento dos serviços digitais; salienta que todas as novas medidas 
devem ser proporcionadas e que a sua aplicação prática deve ter em conta a capacidade 
financeira e a quota de mercado dos respetivos prestadores nos Estados-Membros e na 
União, a fim de contribuir para assegurar condições de concorrência equitativas e 
promover a concorrência;

3. Sublinha que conteúdos legais e conteúdos legalmente partilhados ao abrigo da 
legislação da União ou da legislação nacional devem permanecer em linha e que 
qualquer remoção desses conteúdos não deve conduzir nem à identificação de 
utilizadores individuais nem ao tratamento de dados pessoais;

4. Recorda que as obrigações em matéria de transparência aplicáveis às plataformas e aos 
serviços de media que funcionam em linha devem aplicar-se igualmente à sua 
propriedade e às suas fontes de financiamento;

5. Considera que a criação de um ambiente adequado é fundamental para se poder 
aproveitar todo o potencial do mercado único digital; salienta que um enquadramento 
correto implicaria tratar o ambiente em linha de forma semelhante ao ambiente fora de 
linha, nomeadamente no que respeita à publicidade e à tributação;
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6. Apela a um ambiente digital seguro com uma abordagem equilibrada em relação aos 
direitos fundamentais para promover a diversidade de opinião, a neutralidade da rede, a 
liberdade de expressão e de informação, bem como a proteção da propriedade; observa 
que a comunicação ocorre sempre num determinado contexto e que, ao mesmo tempo, 
são necessárias medidas para assegurar que os conteúdos ilegais sejam prontamente 
removidos e não voltem a aparecer; insta, por conseguinte, a que os procedimentos 
automatizados sejam sujeitos a princípios éticos, à transparência e à responsabilidade, 
bem como à supervisão e ao controlo humano; salienta que tais procedimentos devem 
ser complementados com mecanismos eficientes de reclamação e reparação para os 
utilizadores que assegurem que as reclamações sejam processadas sem atrasos 
injustificados para salvaguardar as liberdades fundamentais em matéria de 
comunicação;

7. Exorta a Comissão a assegurar que os operadores de plataformas disponibilizem 
relatórios de transparência contendo informações sobre o número de casos em que o 
conteúdo foi incorretamente identificado como ilegal ou ilegalmente partilhado e que as 
autoridades competentes disponibilizem informações sobre o número de casos em que 
uma remoção tenha conduzido a uma investigação e a um processo penal;

8. Apela à utilização de todos os meios tecnologicamente viáveis para combater, por um 
lado, conteúdos ilegais, e, por outro, conteúdos nocivos, a desinformação, a propaganda 
e discursos de ódio; salienta que a utilização desse tipo de meios deve assentar na 
supervisão regulamentar e judicial;  sublinha que essas medidas não podem conduzir 
nem a medidas de controlo ex ante nem a uma filtragem, que não são consentâneos com 
o artigo 15.º da Diretiva 2000/31/CE  do Parlamento Europeu e do Conselho1;

9. Destaca que, para além das obrigações relativas à transparência e aos direitos 
fundamentais, medidas eficazes sobre a descoberta e a detetabilidade de conteúdos e 
restrições à autorreferência explícita podem contribuir de forma significativa para a 
divulgação de conteúdos lícitos, a promoção do pluralismo da informação e dos meios 
de comunicação, a diversidade cultural e linguística e o acesso a conteúdos de qualidade 
e de valor público; chama a atenção para boas práticas de corregulação e autorregulação 
que reforcem a cooperação entre plataformas, titulares de direitos, verificadores de 
factos, autoridades e utilizadores e que permitam aos utilizadores terem controlo 
permitindo-lhes assinalarem conteúdos questionáveis; salienta que os serviços de redes 
sociais devem assinalar cada vez mais conteúdos enganosos;

10. Insta a que as regras setoriais específicas que sirvam para concretizar objetivos à escala 
da sociedade e dar-lhes uma expressão concreta para determinados setores, como a 
Diretiva 2010/13/UE2 e a Diretiva (UE) 2019/7903 do Parlamento Europeu e do 

1 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 interno 
(«Diretiva relativa ao comércio eletrónico») (JO L 178 de 17.7.2000, p. 1).
2 Diretiva 2010/13/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de março de 2010, relativa à coordenação 
de certas disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à oferta 
de serviços de comunicação social audiovisual (Diretiva “Serviços de Comunicação Social Audiovisual”) (JO L 
95 de 15.4.2010, p. 1).
3 Diretiva (UE) 2019/790 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019, relativa aos direitos de 
autor e direitos conexos no mercado único digital e que altera as Diretivas 96/9/CE e 2001/29/CE (JO L 130 de 
17.5.2019, p. 92).
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Conselho, prevaleçam sobre as regras gerais, de molde a garantir os direitos dos autores 
e dos artistas no ambiente digital;

11. Exorta a Comissão a ter em conta a recente jurisprudência nacional que define 30 
minutos como o período de tempo de que os prestadores de serviços dispõem para 
remover conteúdos objeto de infração, assim como a esclarecer a noção de "expedito" 
no que diz respeito a conteúdos em direto;

12. Reitera que os sistemas de acesso a dados pró-concorrência que complementam a 
aplicação do direito da concorrência devem procurar descentralizar os dados que se 
encontram na posse de detentores de dados, mantendo, ao mesmo tempo, incentivos que 
favoreçam a inovação em benefício dos consumidores;

13. Salienta o facto de que as liberdades fundamentais, tais como a liberdade de expressão, 
a escolha dos consumidores e o direito à privacidade, devem ocupar um lugar central 
nas novas regras, por forma a se poder alcançar condições equitativas em todo o setor;

14. Sublinha a importância de eliminar os atuais e eventuais novos obstáculos, restrições e 
encargos em relação à prestação de serviços digitais, especialmente para as PME e as 
empresas em fase de arranque, garantindo, simultaneamente, um comportamento 
responsável e não discriminatório por parte das plataformas, e que as obrigações sejam 
proporcionais, quer em linha como fora de linha;

15. Está firmemente convencido de que é necessário reforçar a responsabilidade das 
plataformas no que diz respeito aos produtos ilegais e perigosos, reforçando assim o 
mercado único digital; recorda que, nesse tipo de casos, a responsabilidade das 
plataformas deve ser adequada ao fim a que se destina, tendo em conta as salvaguardas 
existentes para os consumidores, que devem ser sempre respeitadas, assim como a 
adoção de medidas de reparação concomitantes para os retalhistas e os consumidores; 
considera que o sistema apenas pode funcionar se as autoridades competentes pela 
execução da lei dispuserem de poderes, ferramentas e recursos suficientes para 
aplicarem as disposições e cooperarem de forma eficiente nos casos que tenham uma 
vertente transnacional;

16. Salienta a necessidade de atualizar, modificar e reforçar a abrangência, a clareza e a 
transparência das normas da União e das normas nacionais, removendo, ao mesmo 
tempo, disposições regulamentares desnecessárias e desatualizadas, em vez de 
acrescentar mais disposições regulamentares com o objetivo de refletir os atuais 
avanços tecnológicos.
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