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Alteração 1
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que a União Europeia deve 
tomar medidas urgentes para colmatar o 
fosso existente em relação aos EUA e à 
China, a fim de estar na vanguarda de 
assegurar uma economia mundial de dados 
competitiva;

1. Observa que a União Europeia deve 
tomar medidas urgentes para colmatar o 
fosso existente em relação aos EUA e à 
China, a fim de estar na vanguarda de 
assegurar uma economia mundial de dados 
competitiva; refere que a União deve 
celebrar um acordo bilateral de 
investimento com Taiwan e procurar 
adotar medidas que ajudem os cidadãos 
de Hong Kong a instalarem-se na União, 
como forma de garantir os seus direitos 
sociais, cívicos e políticos; considera que 
a Comissão deve rever os controlos das 
exportações caso sejam aplicáveis à 
província de Xinjiang, a fim de garantir 
que a União está a fazer tudo o que estiver 
ao seu alcance para impedir as 
exportações de mercadorias que possam 
contribuir para violações dos direitos 
humanos nessa província; salienta que 
essa revisão deve determinar que produtos 
adicionais específicos estarão sujeitos a 
controlos das exportações no futuro;

Or. en

Alteração 2
Miapetra Kumpula-Natri

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que a União Europeia deve 
tomar medidas urgentes para colmatar o 
fosso existente em relação aos EUA e à 
China, a fim de estar na vanguarda de 
assegurar uma economia mundial de dados 

1. Observa que a União Europeia deve 
tomar medidas urgentes para promover a 
sua transformação digital, a fim de 
facilitar a sua recuperação da pandemia 
de COVID, aumentar a sua resiliência 
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competitiva; para superar desafios no futuro e 
colmatar o fosso existente em relação aos 
EUA e à China, a fim de estar na 
vanguarda de assegurar uma economia 
mundial de dados competitiva;

Or. en

Alteração 3
Roman Haider

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que a União Europeia deve 
tomar medidas urgentes para colmatar o 
fosso existente em relação aos EUA e à 
China, a fim de estar na vanguarda de 
assegurar uma economia mundial de dados 
competitiva;

1. Observa que a União Europeia deve 
tomar medidas urgentes para colmatar o 
fosso existente em relação aos EUA e à 
China, a fim de estar na vanguarda de 
assegurar uma economia mundial de dados 
competitiva, e para ser capaz de 
influenciar verdadeiramente domínios 
importantes como a segurança e a 
proteção de dados, que é um tema crucial 
da inteligência artificial;

Or. en

Alteração 4
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que a União Europeia deve 
tomar medidas urgentes para colmatar o 
fosso existente em relação aos EUA e à 
China, a fim de estar na vanguarda de 
assegurar uma economia mundial de 
dados competitiva;

1. Observa que a União Europeia deve 
tomar medidas urgentes para colmatar o 
fosso existente em relação aos EUA e à 
China, fomentando, ao mesmo tempo, o 
seu modelo de uma economia de dados em 
consonância com a ética, em particular 
com o respeito pelos direitos 
fundamentais, a proteção dos 
consumidores e a luta contra o poder de 
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mercado dos intervenientes com posições 
dominantes na economia digital;

Or. fr

Alteração 5
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Jordi Cañas, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, 
Jérémy Decerle

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que a União Europeia deve 
tomar medidas urgentes para colmatar o 
fosso existente em relação aos EUA e à 
China, a fim de estar na vanguarda de 
assegurar uma economia mundial de dados 
competitiva;

1. Observa que a União Europeia deve 
tomar medidas urgentes para colmatar o 
fosso existente em relação aos EUA e à 
China, a fim de estar na vanguarda de 
assegurar uma economia mundial de dados 
competitiva e se tornar um líder na 
definição de normas digitais;

Or. en

Alteração 6
Markéta Gregorová
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que a União Europeia deve 
tomar medidas urgentes para colmatar o 
fosso existente em relação aos EUA e à 
China, a fim de estar na vanguarda de 
assegurar uma economia mundial de dados 
competitiva;

1. Observa que a União Europeia deve 
tomar medidas orientadas para o longo 
prazo para colmatar o fosso existente em 
relação aos EUA e à China, a fim de estar 
na vanguarda de assegurar uma economia 
mundial de dados competitiva e 
sustentável;

Or. en
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Alteração 7
Markéta Gregorová
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Sublinha a necessidade de 
desenvolver infraestruturas e soluções 
técnicas que permitam a implantação de 
uma transição digital coerente com o 
Acordo de Paris e com os objetivos 
climáticos e ambientais da UE e, em 
particular, com as metas para 2030 e as 
emissões líquidas nulas de GEE até 2050; 
solicita, por conseguinte, a introdução de 
um índice de sustentabilidade digital da 
UE baseado numa análise dos ciclos de 
vida dos produtos; refere que esse índice 
contribuiria para o desenvolvimento do 
conjunto de ferramentas da UE para 
avaliar e continuar a adotar capítulos 
sobre comércio e sustentabilidade, bem 
como compromissos e mecanismos de 
execução conexos;

Or. en

Alteração 8
Markéta Gregorová
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Salienta que permitir a partilha e o 
acesso a conjuntos de dados essenciais e 
bem definidos será fundamental para 
explorar plenamente o potencial do Pacto 
Ecológico; insta a Comissão a avaliar 
quais os conjuntos de dados que são 
essenciais para a transição ecológica no 
contexto de produtos e serviços 
sustentáveis, nomeadamente no fabrico de 



AM\1223615PT.docx 7/38 PE680.842v01-00

PT

produtos, nos transportes, em matéria de 
carbono, de energia e do impacto na 
biodiversidade, bem como no seu 
tratamento em fim de vida; sublinha que 
os acordos comerciais futuros ou 
atualizados devem prever mecanismos 
específicos relacionados com a 
transferência e a proteção desses 
conjuntos de dados;

Or. en

Alteração 9
Markéta Gregorová
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 1-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-C. Destaca a necessidade de garantir 
que a transição digital reforce as 
tecnologias abertas, a portabilidade e a 
interoperabilidade; refere que os acordos 
comerciais atualizados ou novos devem 
cumprir esses objetivos;

Or. en

Alteração 10
Miapetra Kumpula-Natri

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Apoia firmemente soluções 
multilaterais para as regras do comércio 
digital e apela à conclusão das negociações 
multilaterais da OMC sobre o comércio 
eletrónico; lamenta que, na ausência de 
regras globais, as empresas da UE se vejam 
confrontadas com obstáculos não pautais 
no comércio digital, tais como os requisitos 

2. Apoia firmemente soluções 
multilaterais para as regras do comércio 
digital e a abertura sustentável dos 
mercados, a fim de oferecer benefícios 
concretos às empresas, aos consumidores 
e aos trabalhadores; apela à conclusão das 
negociações multilaterais da OMC sobre o 
comércio eletrónico e à plena aplicação e 
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injustificados em matéria de localização de 
dados e os requisitos obrigatórios de 
transferência de tecnologia; apoia a ideia 
de tornar permanente a moratória da OMC 
sobre as transmissões eletrónicas;

mais ampla adoção do Acordo sobre as 
Tecnologias da Informação da OMC, da 
sua expansão e do documento de 
referência da OMC para os serviços de 
telecomunicações; lamenta que, na 
ausência de regras globais, as empresas da 
UE se vejam confrontadas com obstáculos 
não pautais no comércio digital, tais como 
os requisitos injustificados em matéria de 
localização de dados e os requisitos 
obrigatórios de transferência de tecnologia; 
observa que esses obstáculos são 
particularmente desafiantes para as 
PME; lamenta que, na ausência de regras 
globais, a proteção dos consumidores seja 
inadequada; apoia a ideia de tornar 
permanente a moratória da OMC sobre as 
transmissões eletrónicas;

Or. en

Alteração 11
Markéta Gregorová
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Apoia firmemente soluções 
multilaterais para as regras do comércio 
digital e apela à conclusão das negociações 
multilaterais da OMC sobre o comércio 
eletrónico; lamenta que, na ausência de 
regras globais, as empresas da UE se vejam 
confrontadas com obstáculos não pautais 
no comércio digital, tais como os 
requisitos injustificados em matéria de 
localização de dados e os requisitos 
obrigatórios de transferência de tecnologia; 
apoia a ideia de tornar permanente a 
moratória da OMC sobre as transmissões 
eletrónicas;

2. Apoia firmemente soluções 
multilaterais para as regras do comércio 
digital e apela à conclusão das negociações 
multilaterais da OMC sobre o comércio 
eletrónico a fim de conseguir progressos 
significativos para um resultado 
equilibrado; sublinha que, na ausência de 
regras globais devidamente concebidas, as 
empresas da UE se possam ver 
confrontadas com obstáculos não pautais 
no comércio digital, tais como o bloqueio 
geográfico, a localização de dados e 
requisitos obrigatórios de transferência de 
tecnologia injustificados; sublinha que os 
dados eletrónicos representam uma 
«matéria-prima» económica fundamental 
ou transições digitais e que, por 
conseguinte, é crucial oferecer clareza 
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quanto à definição de transmissões 
eletrónicas e assegurar o respeito do 
princípio da neutralidade tecnológica, 
segundo o qual as regras de importação e 
exportação devem permanecer as mesmas, 
independentemente da tecnologia;

Or. en

Alteração 12
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Jordi Cañas, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, 
Jérémy Decerle

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Apoia firmemente soluções 
multilaterais para as regras do comércio 
digital e apela à conclusão das negociações 
multilaterais da OMC sobre o comércio 
eletrónico; lamenta que, na ausência de 
regras globais, as empresas da UE se vejam 
confrontadas com obstáculos não pautais 
no comércio digital, tais como os requisitos 
injustificados em matéria de localização de 
dados e os requisitos obrigatórios de 
transferência de tecnologia; apoia a ideia 
de tornar permanente a moratória da OMC 
sobre as transmissões eletrónicas;

2. Observa os riscos de 
incompatibilidade entre as abordagens 
dos diferentes parceiros comerciais no 
que diz respeito à regulamentação do 
comércio digital; apoia firmemente 
soluções multilaterais para as regras do 
comércio digital e apela à conclusão 
urgente das negociações multilaterais da 
OMC sobre o comércio eletrónico; lamenta 
que, na ausência de regras globais, as 
empresas da UE se vejam confrontadas 
com obstáculos não pautais no comércio 
digital, tais como os requisitos 
injustificados em matéria de localização de 
dados e os requisitos obrigatórios de 
transferência de tecnologia; apoia a ideia 
de tornar permanente a moratória da OMC 
sobre as transmissões eletrónicas; insta a 
UE a continuar a trabalhar com os seus 
parceiros, por exemplo, no âmbito da 
OCDE e da OMC, para definir normas 
globais para a IA, a fim de reduzir os 
obstáculos ao comércio e promover uma 
IA de confiança, em linha com os valores 
da UE;

Or. en
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Alteração 13
Massimiliano Salini

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Apoia firmemente soluções 
multilaterais para as regras do comércio 
digital e apela à conclusão das negociações 
multilaterais da OMC sobre o comércio 
eletrónico; lamenta que, na ausência de 
regras globais, as empresas da UE se vejam 
confrontadas com obstáculos não pautais 
no comércio digital, tais como os requisitos 
injustificados em matéria de localização de 
dados e os requisitos obrigatórios de 
transferência de tecnologia; apoia a ideia 
de tornar permanente a moratória da OMC 
sobre as transmissões eletrónicas;

2. Apoia firmemente soluções 
multilaterais para as regras do comércio 
digital e apela à conclusão das negociações 
multilaterais da OMC sobre o comércio 
eletrónico; considera que a concretização 
do livre fluxo de dados com confiança 
também é essencial, uma vez que, assim 
sendo, a cooperação regulamentar 
bilateral/regional, como a promoção do 
reconhecimento mútuo, poderia 
complementar o futuro regime da OMC, 
tendo em conta o nível de proteção de 
dados pessoais ao abrigo de cada 
legislação nacional; lamenta que, na 
ausência de regras globais, as empresas da 
UE se vejam confrontadas com obstáculos 
não pautais no comércio digital, tais como 
os requisitos injustificados em matéria de 
localização de dados e os requisitos 
obrigatórios de transferência de tecnologia; 
apoia a ideia de tornar permanente a 
moratória da OMC sobre as transmissões 
eletrónicas;

Or. en

Alteração 14
Svenja Hahn

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Apoia firmemente soluções 
multilaterais para as regras do comércio 
digital e apela à conclusão das negociações 
multilaterais da OMC sobre o comércio 
eletrónico; lamenta que, na ausência de 
regras globais, as empresas da UE se vejam 

2. Apoia firmemente soluções 
multilaterais para as regras do comércio 
digital e apela à conclusão das negociações 
multilaterais da OMC sobre o comércio 
eletrónico; lamenta que, na ausência de 
regras globais, as empresas da UE se vejam 
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confrontadas com obstáculos não pautais 
no comércio digital, tais como os requisitos 
injustificados em matéria de localização de 
dados e os requisitos obrigatórios de 
transferência de tecnologia; apoia a ideia 
de tornar permanente a moratória da OMC 
sobre as transmissões eletrónicas;

confrontadas com obstáculos não pautais 
no comércio digital, tais como os requisitos 
injustificados em matéria de localização de 
dados e os requisitos obrigatórios de 
transferência de tecnologia; apoia a ideia 
de tornar permanente a moratória da OMC 
sobre as transmissões eletrónicas; insta a 
Comissão a avaliar cuidadosamente o 
impacto da cláusula de código-fonte 
atualmente em debate nas negociações 
sobre o comércio eletrónico a nível da 
OMC sobre a futura legislação da UE em 
matéria de IA e a envolver o Parlamento 
Europeu nessa avaliação;

Or. en

Alteração 15
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Apoia firmemente soluções 
multilaterais para as regras do comércio 
digital e apela à conclusão das 
negociações multilaterais da OMC sobre o 
comércio eletrónico; lamenta que, na 
ausência de regras globais, as empresas da 
UE se vejam confrontadas com obstáculos 
não pautais no comércio digital, tais como 
os requisitos injustificados em matéria de 
localização de dados e os requisitos 
obrigatórios de transferência de 
tecnologia; apoia a ideia de tornar 
permanente a moratória da OMC sobre as 
transmissões eletrónicas;

2. Defende com veemência que uma 
solução multilateral para as regras de 
comércio digital, qualquer que ela seja, 
não pode ser aceite pela UE sem 
salvaguardas sólidas - como as 
preconizadas pelo Parlamento Europeu 
no termo dos seus trabalhos sobre o 
estabelecimento de um quadro ético para 
a inteligência artificial -, regras em 
matéria de responsabilidade civil, respeito 
pela propriedade intelectual e uma 
regulamentação dos serviços digitais que 
proteja os consumidores; lamenta que as 
empresas da UE se vejam confrontadas 
com obstáculos não pautais no comércio 
digital, tais como a transferência 
obrigatória de tecnologias; apoia a ideia 
de tornar permanente a moratória da OMC 
sobre as transmissões eletrónicas;

Or. fr
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Alteração 16
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Apoia firmemente soluções 
multilaterais para as regras do comércio 
digital e apela à conclusão das negociações 
multilaterais da OMC sobre o comércio 
eletrónico; lamenta que, na ausência de 
regras globais, as empresas da UE se vejam 
confrontadas com obstáculos não pautais 
no comércio digital, tais como os requisitos 
injustificados em matéria de localização de 
dados e os requisitos obrigatórios de 
transferência de tecnologia; apoia a ideia 
de tornar permanente a moratória da OMC 
sobre as transmissões eletrónicas;

2. Apoia firmemente soluções 
multilaterais para as regras do comércio 
digital e apela à conclusão das negociações 
multilaterais da OMC sobre o comércio 
eletrónico; lamenta que, na ausência de 
regras globais, as empresas da UE se vejam 
confrontadas com obstáculos não pautais 
no comércio digital, tais como os requisitos 
injustificados em matéria de localização de 
dados e os requisitos obrigatórios de 
transferência de tecnologia; apoia a ideia 
de tornar permanente a moratória da OMC 
sobre as transmissões eletrónicas; 
considera que a digitalização beneficia 
grandemente as cadeias de abastecimento 
e o comércio;

Or. en

Alteração 17
Bernd Lange

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Refere a importância de 
estabelecer disciplinas que proíbem a 
transferência forçada de direitos de 
propriedade intelectual sob a forma de 
código-fonte; sublinha, a esse respeito, no 
caso da IA, a necessidade de uma 
definição clara do código-fonte e da sua 
distinção de algoritmos; assinala a 
importância de garantir a auditoria e a 
avaliação dos riscos sistémicos dos 
algoritmos;

Or. en
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Alteração 18
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Jordi Cañas, Marie-Pierre 
Vedrenne, Morten Løkkegaard, Urmas Paet, Nicola Danti, Samira Rafaela, Jérémy 
Decerle

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Observa que o acesso aos dados e o 
tratamento destes são frequentemente 
indispensáveis para a prestação de serviços 
digitais competitivos; insta a Comissão a 
adotar regras aplicáveis ao comércio digital 
que aumentem a competitividade das 
empresas da UE e facilitem a livre 
transferência transfronteiras de dados, 
respeitando simultaneamente as regras da 
UE em matéria de proteção de dados;

3. Salienta a centralidade dos fluxos 
de dados para o comércio digital e que, 
para além de serem um meio de produção, 
os próprios dados se tornaram num bem 
comercializável; observa que o acesso aos 
dados e o tratamento destes são 
frequentemente indispensáveis para a 
prestação de serviços digitais competitivos, 
nomeadamente em IA; insta a Comissão a 
adotar regras aplicáveis ao comércio digital 
que aumentem a competitividade das 
empresas da UE e facilitem o fluxo livre de 
dados não pessoais, respeitando 
simultaneamente as regras da UE em 
matéria de proteção de dados; sublinha 
que, em conformidade com o RGPD, os 
dados pessoais podem ser transferidos 
para países terceiros através de decisões 
de adequação, cláusulas contratuais-tipo 
e regras vinculativas aplicáveis às 
empresas; solicita que sejam levantadas 
considerações em matéria de proteção de 
dados nos futuros acordos comerciais, 
com o objetivo de facilitar o processo das 
decisões de adequação com os parceiros 
comerciais;

Or. en

Alteração 19
Miapetra Kumpula-Natri

Projeto de parecer
N.º 3
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Projeto de parecer Alteração

3. Observa que o acesso aos dados e o 
tratamento destes são frequentemente 
indispensáveis para a prestação de serviços 
digitais competitivos; insta a Comissão a 
adotar regras aplicáveis ao comércio digital 
que aumentem a competitividade das 
empresas da UE e facilitem a livre 
transferência transfronteiras de dados, 
respeitando simultaneamente as regras da 
UE em matéria de proteção de dados;

3. Observa que o acesso aos dados e o 
tratamento destes são frequentemente 
indispensáveis para a prestação de serviços 
digitais competitivos; insta a Comissão a 
adotar regras aplicáveis ao comércio digital 
que aumentem a competitividade das 
empresas da UE e facilitem a livre 
transferência transfronteiras de dados, 
garantindo simultaneamente o respeito das 
regras da UE em matéria de proteção de 
dados e de privacidade; apoia o princípio 
de que os dados devem poder circular 
através das fronteiras, desde que as partes 
possam implementar ferramentas legais e 
adequadas de transferência para a 
proteção e a segurança dos dados 
pessoais; solicita que as práticas 
injustificadas de localização de dados 
sejam firmemente proibidas no acordo 
sobre comércio eletrónico da OMC e nos 
ACL da UE;

Or. en

Alteração 20
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Observa que o acesso aos dados e o 
tratamento destes são frequentemente 
indispensáveis para a prestação de serviços 
digitais competitivos; insta a Comissão a 
adotar regras aplicáveis ao comércio digital 
que aumentem a competitividade das 
empresas da UE e facilitem a livre 
transferência transfronteiras de dados, 
respeitando simultaneamente as regras da 
UE em matéria de proteção de dados;

3. Observa que o respeito da vida 
privada e a proteção dos dados são 
indispensáveis para prestar serviços 
digitais competitivos e restaurar a 
confiança dos consumidores; insta a 
Comissão a adotar regras aplicáveis ao 
comércio digital que aumentem a 
competitividade das empresas da UE, 
respeitando simultaneamente as regras da 
UE em matéria de proteção de dados; 
recorda que o Tribunal de Justiça da 
União Europeia declarou que o nível de 
proteção de dados oferecido pelas 
empresas que operam a partir de países 
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terceiros deve ser equivalente ao oferecido 
pelas empresas que operam na União;

Or. fr

Alteração 21
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Danuta Maria Hübner, Iuliu Winkler, Gabriel 
Mato

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Observa que o acesso aos dados e o 
tratamento destes são frequentemente 
indispensáveis para a prestação de serviços 
digitais competitivos; insta a Comissão a 
adotar regras aplicáveis ao comércio digital 
que aumentem a competitividade das 
empresas da UE e facilitem a livre 
transferência transfronteiras de dados, 
respeitando simultaneamente as regras da 
UE em matéria de proteção de dados;

3. Observa que o acesso aos dados e o 
tratamento destes são frequentemente 
indispensáveis para a prestação de serviços 
digitais competitivos; insta a Comissão a 
adotar regras aplicáveis ao comércio digital 
que aumentem a competitividade das 
empresas da UE e facilitem a livre 
transferência mundial de dados, 
respeitando simultaneamente as regras da 
UE em matéria de proteção de dados, 
nomeadamente através do aditamento de 
disposições ambiciosas e flexíveis sobre 
fluxos de dados transfronteiriços nos 
acordos comerciais que não permitem 
uma intervenção estatal excessiva;

Or. en

Alteração 22
Maximilian Krah

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Observa que o acesso aos dados e o 
tratamento destes são frequentemente 
indispensáveis para a prestação de serviços 
digitais competitivos; insta a Comissão a 
adotar regras aplicáveis ao comércio digital 
que aumentem a competitividade das 

3. Observa que o acesso aos dados e o 
tratamento destes são frequentemente 
indispensáveis para a prestação de serviços 
digitais competitivos, sendo 
absolutamente necessário desenvolver 
com celeridade infraestruturas 5G de alta 
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empresas da UE e facilitem a livre 
transferência transfronteiras de dados, 
respeitando simultaneamente as regras da 
UE em matéria de proteção de dados;

velocidade na UE; insta a Comissão a 
adotar regras aplicáveis ao comércio digital 
que aumentem a competitividade das 
empresas da UE e facilitem a livre 
transferência transfronteiras de dados, 
respeitando simultaneamente as regras da 
UE em matéria de proteção de dados;

Or. de

Alteração 23
Roman Haider

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Observa que o acesso aos dados e o 
tratamento destes são frequentemente 
indispensáveis para a prestação de serviços 
digitais competitivos; insta a Comissão a 
adotar regras aplicáveis ao comércio digital 
que aumentem a competitividade das 
empresas da UE e facilitem a livre 
transferência transfronteiras de dados, 
respeitando simultaneamente as regras da 
UE em matéria de proteção de dados;

3. Observa que o acesso aos dados e o 
tratamento destes são frequentemente 
indispensáveis para a prestação de serviços 
digitais competitivos; insta a Comissão a 
adotar regras aplicáveis ao comércio digital 
que aumentem a competitividade das 
empresas da UE e facilitem a livre 
transferência transfronteiras de dados, ao 
mesmo tempo que respeita as regras da UE 
em matéria de proteção de dados e de 
privacidade e assegura que existe 
transparência quanto aos fluxos de dados 
e ao seu armazenamento fora da UE;

Or. en

Alteração 24
Markéta Gregorová
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Observa que o acesso aos dados e o 
tratamento destes são frequentemente 
indispensáveis para a prestação de serviços 

3. Observa que o acesso aos dados e o 
tratamento destes são frequentemente 
indispensáveis para a prestação de serviços 
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digitais competitivos; insta a Comissão a 
adotar regras aplicáveis ao comércio digital 
que aumentem a competitividade das 
empresas da UE e facilitem a livre 
transferência transfronteiras de dados, 
respeitando simultaneamente as regras da 
UE em matéria de proteção de dados;

digitais competitivos; insta a Comissão a 
adotar regras aplicáveis ao comércio digital 
que apoiem a competitividade das 
empresas da UE e facilitem a livre 
transferência transfronteiras de dados, 
garantindo simultaneamente a aplicação 
das regras e normas da UE em matéria de 
proteção de dados, de proteção dos 
consumidores e de privacidade;

Or. en

Alteração 25
Gabriel Mato

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Observa que o acesso aos dados e o 
tratamento destes são frequentemente 
indispensáveis para a prestação de serviços 
digitais competitivos; insta a Comissão a 
adotar regras aplicáveis ao comércio digital 
que aumentem a competitividade das 
empresas da UE e facilitem a livre 
transferência transfronteiras de dados, 
respeitando simultaneamente as regras da 
UE em matéria de proteção de dados;

3. Observa que o acesso aos dados e o 
tratamento destes são frequentemente 
indispensáveis para a prestação de serviços 
digitais competitivos; insta a Comissão a 
adotar regras aplicáveis ao comércio digital 
que aumentem a competitividade das 
empresas da UE e facilitem a livre 
transferência transfronteiras de dados, 
respeitando plenamente a legislação da 
UE em matéria de privacidade e de 
proteção de dados, nomeadamente do 
RGPD;

Or. en

Alteração 26
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Solicita que a IA dos sistemas 
comerciais seja tecnicamente robusta 
para que não seja utilizada para fins 
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prejudiciais aos interesses comerciais 
europeus; salienta que os princípios 
fundamentais do desenvolvimento de 
serviços comerciais com IA são o 
consentimento e o anonimato dos 
utilizadores, sem qualquer obrigação de 
utilizar aplicações de rastreio de 
contactos; solicita, por conseguinte, que 
os serviços com IA estejam baseados no 
utilizador; exorta a Comissão a 
desenvolver meios para certificar esses 
serviços, a fim de impedir a proliferação 
de aplicações nocivas de rastreamento de 
contactos; salienta que devem ser 
garantidas competências regionais e 
locais no que diz respeito a serviços de IA, 
quando existentes, e que os procedimentos 
de notificação e ação se devem basear no 
princípio da subsidiariedade e, por 
conseguinte, reconhecer este tipo de 
competências, a fim de garantir que as 
administrações regionais não percam 
competências;

Or. en

Alteração 27
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Salienta que o impacto mais 
importante da cadeia de blocos é a 
facilitação do comércio, proporcionando 
uma estrutura segura para o intercâmbio 
de informações e a estruturação dos 
processos; considera que o valor 
acrescentado desta tecnologia é a criação 
de um quadro de confiança em que não 
existe uma plataforma única com um 
único administrador, em que todos os 
intervenientes estão ao mesmo nível e em 
que o controlo descentralizado é a 
principal base da cadeia de blocos; 
recorda que as tecnologias de cadeia de 
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blocos podem ser benéficas para os 
procedimentos aduaneiros, com um 
elevado intercâmbio de informações, uma 
maior transparência e uma maior 
confiança entre parceiros; considera que 
as tecnologias de cadeia de blocos 
também podem ser benéficas para o 
comércio e o desenvolvimento sustentável; 
lamenta que a União ainda não disponha 
de um quadro jurídico harmonizado sobre 
a utilização de tecnologias de cadeia de 
blocos no comércio;

Or. en

Alteração 28
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Recorda à Comissão que qualquer 
proposta relativa ao mercado único digital 
deve respeitar plenamente as obrigações 
internacionais da UE, nomeadamente a 
OMC e os acordos comerciais bilaterais; 
insta a Comissão a avaliar plenamente as 
implicações geopolíticas e estratégicas das 
suas propostas;

4. Recorda à Comissão que qualquer 
proposta relativa ao mercado único digital 
deve respeitar plenamente as obrigações 
internacionais da UE, nomeadamente a 
OMC e os acordos comerciais bilaterais; 
insta a Comissão a avaliar plenamente as 
implicações geopolíticas e estratégicas das 
suas propostas; insta os Estados-Membros 
e a Comissão a promoverem a 
interoperabilidade necessária entre 
dispositivos, aplicações, repositórios de 
dados, serviços e redes para beneficiar 
plenamente da implantação das 
tecnologias da informação e da 
comunicação (TIC), utilizadas igualmente 
no setor do comércio pelos utilizadores;

Or. en

Alteração 29
Miapetra Kumpula-Natri

Projeto de parecer
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N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Recorda à Comissão que qualquer 
proposta relativa ao mercado único digital 
deve respeitar plenamente as obrigações 
internacionais da UE, nomeadamente a 
OMC e os acordos comerciais bilaterais; 
insta a Comissão a avaliar plenamente as 
implicações geopolíticas e estratégicas das 
suas propostas;

4. Recorda à Comissão que qualquer 
proposta relativa ao mercado único digital 
deve respeitar plenamente as obrigações 
internacionais da UE, nomeadamente a 
OMC e os acordos comerciais bilaterais; 
insta a Comissão a avaliar plenamente as 
implicações geopolíticas e estratégicas das 
suas propostas; considera que a UE deve 
continuar a ser um modelo em termos de 
uma economia dos dados aberta baseada 
em regras e promover a partilha de dados 
entre a UE e países terceiros;

Or. en

Alteração 30
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Recorda à Comissão que qualquer 
proposta relativa ao mercado único digital 
deve respeitar plenamente as obrigações 
internacionais da UE, nomeadamente a 
OMC e os acordos comerciais bilaterais; 
insta a Comissão a avaliar plenamente as 
implicações geopolíticas e estratégicas das 
suas propostas;

4. Recorda à Comissão que, em 
consonância com diversos relatórios de 
iniciativa aprovados por larga maioria 
pelo Parlamento, as suas propostas 
relativas ao mercado único digital e à 
inteligência artificial não podem nem 
deve respeitar plenamente os acordos da 
OMC e que será necessário alterar os 
acordos comerciais bilaterais para que as 
novas regras possam ser plenamente 
respeitadas; 

Or. fr

Alteração 31
Markéta Gregorová
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
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N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Recorda à Comissão que qualquer 
proposta relativa ao mercado único digital 
deve respeitar plenamente as obrigações 
internacionais da UE, nomeadamente a 
OMC e os acordos comerciais bilaterais; 
insta a Comissão a avaliar plenamente as 
implicações geopolíticas e estratégicas das 
suas propostas;

4. Salienta as obrigações 
internacionais da UE, nomeadamente a 
OMC e os acordos comerciais bilaterais, 
devem ser interpretadas em conformidade 
com o respeito dos direitos fundamentais 
e os objetivos da UE em matéria de 
política pública, como o direito à 
privacidade e a proteção dos dados e dos 
consumidores;

Or. en

Alteração 32
Miapetra Kumpula-Natri

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Congratula-se com a celebração do 
acordo de Parceria Económica Regional 
Abrangente (RCEP) para a Ásia, assente 
em regras e que aprofunda a integração 
económica da região; lamenta, no entanto, 
que o acordo relativo à RCEP não contenha 
um capítulo robusto sobre 
desenvolvimento sustentável; considera 
que a conclusão da RCEP deve incentivar 
a UE a contribuir para a definição de regras 
mundiais para a economia digital; apoia, 
neste contexto, a criação de um conselho 
de comércio e tecnologia UE-EUA, assim 
como as atividades relativas a um acordo 
transatlântico sobre IA para ajudar a 
facilitar o comércio e o desenvolvimento 
de regras e normas compatíveis no 
comércio digital;

5. Toma nota da celebração do acordo 
de Parceria Económica Regional 
Abrangente (RCEP) para a Ásia, assente 
em regras e que aprofunda a integração 
económica da região; lamenta, no entanto, 
que o acordo relativo à RCEP não contenha 
um capítulo robusto sobre 
desenvolvimento sustentável; considera 
que o aumento do peso global das normas 
digitais que não respeitam os princípios 
democráticos, os direitos humanos e o 
desenvolvimento sustentável deve 
incentivar a UE a contribuir para a 
definição de regras mundiais para a 
economia digital; apoia, neste contexto, o 
trabalho destinado a criar um conselho de 
comércio e tecnologia UE-EUA para 
promover a cooperação transatlântica em 
questões digitais, incluindo no que diz 
respeito às restrições à exportação e à 
análise dos IDE; apoia, neste contexto, o 
trabalho relativo a um acordo 
transatlântico sobre IA para criar um 
consenso mais forte e mais alargado sobre 
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os princípios da IA ética e a governação 
dos dados e, no âmbito desses princípios, 
promover a inovação e a partilha de dados 
para desenvolver a IA, a fim de ajudar a 
facilitar o comércio e o desenvolvimento 
de regras e normas compatíveis no 
comércio digital; apoia a cooperação 
internacional em matéria de 
regulamentação e de outra natureza entre 
os países da OCDE no domínio da 
economia digital, nomeadamente a 
Parceria Global sobre Inteligência 
Artificial; exorta a UE a intensificar o 
trabalho junto das Nações Unidas e dos 
organismos internacionais de 
normalização;

Or. en

Alteração 33
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Congratula-se com a celebração do 
acordo de Parceria Económica Regional 
Abrangente (RCEP) para a Ásia, assente 
em regras e que aprofunda a integração 
económica da região; lamenta, no entanto, 
que o acordo relativo à RCEP não contenha 
um capítulo robusto sobre 
desenvolvimento sustentável; considera 
que a conclusão da RCEP deve incentivar a 
UE a contribuir para a definição de regras 
mundiais para a economia digital; apoia, 
neste contexto, a criação de um conselho 
de comércio e tecnologia UE-EUA, assim 
como as atividades relativas a um acordo 
transatlântico sobre IA para ajudar a 
facilitar o comércio e o desenvolvimento 
de regras e normas compatíveis no 
comércio digital;

5. Congratula-se com a celebração do 
acordo de Parceria Económica Regional 
Abrangente (RCEP) para a Ásia, assente 
em regras e que aprofunda a integração 
económica da região, integra as suas 
cadeias de abastecimento, inclui duas das 
três maiores economias do mundo, 
harmoniza as disposições em matéria de 
regras de origem, estabelece um conjunto 
único de regras de conteúdo regional, 
criando efetivamente um mercado único 
para bens imediatos que irá promover a 
criação e o desenvolvimento de cadeias de 
abastecimento; lamenta, no entanto, que o 
acordo relativo à RCEP não contenha um 
capítulo robusto sobre desenvolvimento 
sustentável, pelo que irá resultar num 
aumento modesto da procura para o 
comércio, uma vez que a maior parte das 
reduções pautais de mercadorias já foram 
previstas no âmbito dos acordos 
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comerciais existentes e que a liberalização 
prevista do comércio de serviços é 
limitada; considera que a conclusão da 
RCEP deve incentivar a UE a contribuir 
para a definição de regras mundiais para a 
economia digital; apoia, neste contexto, a 
criação de um conselho de comércio e 
tecnologia UE-EUA, assim como as 
atividades relativas a um acordo 
transatlântico sobre IA para ajudar a 
facilitar o comércio e o desenvolvimento 
de regras e normas compatíveis no 
comércio digital; congratula-se com a 
nova posição aberta da recente 
administração dos EUA face aos seus 
homólogos europeus;

Or. en

Alteração 34
Markéta Gregorová
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Congratula-se com a celebração do 
acordo de Parceria Económica Regional 
Abrangente (RCEP) para a Ásia, assente 
em regras e que aprofunda a integração 
económica da região; lamenta, no entanto, 
que o acordo relativo à RCEP não contenha 
um capítulo robusto sobre 
desenvolvimento sustentável; considera 
que a conclusão da RCEP deve incentivar a 
UE a contribuir para a definição de regras 
mundiais para a economia digital; apoia, 
neste contexto, a criação de um conselho 
de comércio e tecnologia UE-EUA, assim 
como as atividades relativas a um acordo 
transatlântico sobre IA para ajudar a 
facilitar o comércio e o desenvolvimento 
de regras e normas compatíveis no 
comércio digital;

5. Toma nota da celebração do acordo 
de Parceria Económica Regional 
Abrangente (RCEP) para a Ásia, assente 
em regras e que aprofunda a integração 
económica da região; lamenta, no entanto, 
que o acordo relativo à RCEP não contenha 
um capítulo robusto sobre 
desenvolvimento sustentável; considera 
que a conclusão da RCEP deve incentivar a 
UE a contribuir para a definição de regras 
mundiais para a economia digital; regista a 
proposta, da Comissão e do alto 
representante, de criação de um conselho 
de comércio e tecnologia UE-EUA, assim 
como as atividades relativas a um acordo 
transatlântico sobre IA para ajudar a 
facilitar o comércio e o desenvolvimento 
de regras e normas compatíveis no 
comércio digital; reitera que o Parlamento 
Europeu deve ser parte integrante das 
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negociações sobre o conselho de comércio 
e tecnologia e dispor de supervisão, a fim 
de controlar o processo enquanto única 
instituição europeia eleita por sufrágio 
direto; insta a Comissão a assegurar um 
nível elevado de transparência, não só 
durante a negociação das regras 
comerciais, mas também na cooperação 
com países terceiros;

Or. en

Alteração 35
Massimiliano Salini

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Congratula-se com a celebração do 
acordo de Parceria Económica Regional 
Abrangente (RCEP) para a Ásia, assente 
em regras e que aprofunda a integração 
económica da região; lamenta, no entanto, 
que o acordo relativo à RCEP não contenha 
um capítulo robusto sobre 
desenvolvimento sustentável; considera 
que a conclusão da RCEP deve incentivar a 
UE a contribuir para a definição de regras 
mundiais para a economia digital; apoia, 
neste contexto, a criação de um conselho 
de comércio e tecnologia UE-EUA, assim 
como as atividades relativas a um acordo 
transatlântico sobre IA para ajudar a 
facilitar o comércio e o desenvolvimento 
de regras e normas compatíveis no 
comércio digital;

5. Toma nota da celebração do acordo 
de Parceria Económica Regional 
Abrangente (RCEP) para a Ásia, assente 
em regras e que aprofunda a integração 
económica da região; lamenta, no entanto, 
que o acordo relativo à RCEP não contenha 
um capítulo robusto sobre 
desenvolvimento sustentável, incluindo 
compromissos em matéria de preservação 
ambiental e direitos sociais;  considera 
que a conclusão da RCEP deve incentivar a 
UE a contribuir para a definição de regras 
mundiais para a economia digital; apoia, 
neste contexto, a criação de um conselho 
de comércio e tecnologia UE-EUA, assim 
como as atividades relativas a um acordo 
transatlântico sobre IA para ajudar a 
facilitar o comércio e o desenvolvimento 
de regras e normas compatíveis no 
comércio digital, garantindo o papel 
central da UE na definição dessas 
normas;

Or. en

Alteração 36
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Roman Haider

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Congratula-se com a celebração do 
acordo de Parceria Económica Regional 
Abrangente (RCEP) para a Ásia, assente 
em regras e que aprofunda a integração 
económica da região; lamenta, no entanto, 
que o acordo relativo à RCEP não contenha 
um capítulo robusto sobre 
desenvolvimento sustentável; considera 
que a conclusão da RCEP deve incentivar a 
UE a contribuir para a definição de regras 
mundiais para a economia digital; apoia, 
neste contexto, a criação de um conselho 
de comércio e tecnologia UE-EUA, assim 
como as atividades relativas a um acordo 
transatlântico sobre IA para ajudar a 
facilitar o comércio e o desenvolvimento 
de regras e normas compatíveis no 
comércio digital;

5. Congratula-se com a celebração do 
acordo de Parceria Económica Regional 
Abrangente (RCEP) para a Ásia, assente 
em regras e que aprofunda a integração 
económica da região; lamenta, no entanto, 
que o acordo relativo à RCEP não contenha 
um capítulo robusto sobre 
desenvolvimento sustentável; considera 
que a conclusão da RCEP deve incentivar a 
UE a contribuir para a definição de regras 
mundiais para a economia digital; apoia, 
neste contexto, a criação de um conselho 
de comércio e tecnologia UE-EUA, assim 
como as atividades relativas a um acordo 
transatlântico sobre IA para ajudar a 
facilitar o comércio e o desenvolvimento 
de regras e normas compatíveis no 
comércio digital; defende que esse acordo 
transatlântico sobre a IA também deve 
incluir um capítulo dedicado à segurança 
dos dados e à proteção dos dados dos 
utilizadores e consumidores;

Or. en

Alteração 37
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Jordi Cañas, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Congratula-se com a celebração do 
acordo de Parceria Económica Regional 
Abrangente (RCEP) para a Ásia, assente 
em regras e que aprofunda a integração 
económica da região; lamenta, no entanto, 
que o acordo relativo à RCEP não 
contenha um capítulo robusto sobre 

5. Congratula-se com a celebração do 
acordo de Parceria Económica Regional 
Abrangente (RCEP) para a Ásia, assente 
em regras e que aprofunda a integração 
económica da região; considera que a 
conclusão da RCEP deve incentivar a UE a 
contribuir para a definição de regras 
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desenvolvimento sustentável; considera 
que a conclusão da RCEP deve incentivar a 
UE a contribuir para a definição de regras 
mundiais para a economia digital; apoia, 
neste contexto, a criação de um conselho 
de comércio e tecnologia UE-EUA, assim 
como as atividades relativas a um acordo 
transatlântico sobre IA para ajudar a 
facilitar o comércio e o desenvolvimento 
de regras e normas compatíveis no 
comércio digital;

mundiais para a economia digital; apoia, 
neste contexto, a criação de um conselho 
de comércio e tecnologia UE-EUA, assim 
como as atividades relativas a um acordo 
transatlântico sobre IA para ajudar a 
facilitar o comércio e o desenvolvimento 
de regras e normas comuns compatíveis no 
comércio digital; insta ambas as partes a 
aproveitarem a dinâmica da nova 
administração Biden para começarem a 
trabalhar urgentemente sobre estas 
questões e a chegarem a acordo na OCDE 
sobre tributação justa para a economia 
digital;

Or. en

Alteração 38
Enikő Győri

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Congratula-se com a celebração do 
acordo de Parceria Económica Regional 
Abrangente (RCEP) para a Ásia, assente 
em regras e que aprofunda a integração 
económica da região; lamenta, no 
entanto, que o acordo relativo à RCEP 
não contenha um capítulo robusto sobre 
desenvolvimento sustentável; considera 
que a conclusão da RCEP deve incentivar 
a UE a contribuir para a definição de 
regras mundiais para a economia digital; 
apoia, neste contexto, a criação de um 
conselho de comércio e tecnologia UE-
EUA, assim como as atividades relativas a 
um acordo transatlântico sobre IA para 
ajudar a facilitar o comércio e o 
desenvolvimento de regras e normas 
compatíveis no comércio digital;

5. Considera que a celebração do 
acordo de Parceria Económica Regional 
Abrangente (RCEP) criou a maior 
integração económica do mundo, e que tal 
sublinha a importância de a UE assumir a 
liderança na definição de regras mundiais 
para a economia digital; apoia, neste 
contexto, a criação de um conselho de 
comércio e tecnologia UE-EUA, assim 
como as atividades relativas a um acordo 
transatlântico sobre IA para ajudar a 
facilitar o comércio e o desenvolvimento 
de regras e normas compatíveis no 
comércio digital;

Or. en



AM\1223615PT.docx 27/38 PE680.842v01-00

PT

Alteração 39
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Congratula-se com a celebração 
do acordo de Parceria Económica 
Regional Abrangente (RCEP) para a 
Ásia, assente em regras e que aprofunda a 
integração económica da região; lamenta, 
no entanto, que o acordo relativo à RCEP 
não contenha um capítulo robusto sobre 
desenvolvimento sustentável; considera 
que a conclusão da RCEP deve incentivar 
a UE a contribuir para a definição de 
regras mundiais para a economia digital; 
apoia, neste contexto, a criação de um 
conselho de comércio e tecnologia UE-
EUA, assim como as atividades relativas a 
um acordo transatlântico sobre IA para 
ajudar a facilitar o comércio e o 
desenvolvimento de regras e normas 
compatíveis no comércio digital;

5. Regista a proposta da Comissão de 
criar um «Conselho UE-EUA sobre o 
comércio e as tecnologias» e de dar início 
aos trabalhos relativos a um acordo 
transatlântico sobre a inteligência 
artificial; insta a Comissão a centrar-se 
num quadro regulamentar europeu 
sólido, capaz de proteger os nossos 
direitos e valores fundamentais; salienta 
que as regras comerciais nunca devem 
impedir as autoridades reguladoras de 
assegurar a plena aplicação da legislação 
em matéria de IA; urge a Comissão a 
garantir um elevado nível de 
transparência aquando da negociação das 
regras comerciais;

Or. fr

Alteração 40
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Jordi Cañas, Marie-Pierre 
Vedrenne, Samira Rafaela, Morten Løkkegaard, Urmas Paet, Nicola Danti, Jérémy 
Decerle

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Realça o papel do comércio digital 
na facilitação do acesso das PME às 
cadeias de valor mundiais e na 
contribuição para a emancipação 
económica das mulheres.

6. Realça o papel do comércio digital 
e da utilização da cadeia de blocos, por 
exemplo, na facilitação do acesso das PME 
às cadeias de valor mundiais e em tornar 
os processos e as transações comerciais 
transfronteiriças mais eficientes e menos 
onerosas; destaca, em particular, os 
benefícios que podem trazer para a 
emancipação económica das mulheres e 
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para a utilização da cadeia de blocos para 
facilitar o dever de diligência das 
empresas; solicita que o comércio digital 
seja um pilar da nova estratégia comercial 
da UE; solicita, além disso, que os 
capítulos relativos ao comércio digital 
sejam incluídos em todos os futuros ACL;

Or. en

Alteração 41
Markéta Gregorová
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Realça o papel do comércio digital 
na facilitação do acesso das PME às 
cadeias de valor mundiais e na 
contribuição para a emancipação 
económica das mulheres.

6. Realça o papel do comércio digital 
na facilitação do acesso das PME às 
cadeias de valor mundiais e sublinha que 
tal também deve contribuir para a 
emancipação económica das mulheres; 
refere que a utilização de código-fonte 
aberto é um caminho para uma 
transformação digital aberta e 
sustentável, tanto através de software de 
fonte aberta como de hardware aberto, 
permitindo progredir para a autonomia 
estratégica da Europa na economia 
digital;

Or. en

Alteração 42
Enikő Győri

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Realça o papel do comércio digital 
na facilitação do acesso das PME às 
cadeias de valor mundiais e na 

6. Realça o papel do comércio digital 
na facilitação do acesso das PME às 
cadeias de valor mundiais; insta a 
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contribuição para a emancipação 
económica das mulheres.

Comissão a encontrar formas de as apoiar 
na sua transformação digital, uma vez 
que a digitalização é indispensável para a 
competitividade nos mercados mundiais.

Or. en

Alteração 43
Miapetra Kumpula-Natri

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Realça o papel do comércio digital 
na facilitação do acesso das PME às 
cadeias de valor mundiais e na 
contribuição para a emancipação 
económica das mulheres.

6. Realça o papel do comércio digital 
na facilitação do acesso das PME às 
cadeias de valor mundiais, nomeadamente 
nos países menos desenvolvidos, e na 
contribuição para a emancipação e maior 
inclusão económica das mulheres.

Or. en

Alteração 44
Massimiliano Salini

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Observa que a IA faz parte de uma 
grande variedade de sistemas e que, por 
conseguinte, aumenta as possibilidades de 
entrada que podem ser exploradas por 
intervenientes mal-intencionados;  
considera, por conseguinte, que é 
necessário promover a cibersegurança 
através do apoio a normas, orientações e 
boas práticas lideradas pelo setor, a fim 
de ajudar as empresas a gerir os seus 
riscos de cibersegurança, tendo em conta 
o aumento dos ciberataques em grande 
escala provenientes de países terceiros, 
destinados a obter informações 
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comerciais sensíveis, como segredos 
comerciais e propriedade intelectual, de 
que as empresas da UE são 
frequentemente vítimas; observa que, 
como forma de exercer pressão sobre os 
países não cooperantes, podem ser 
ponderadas medidas diplomáticas ou de 
retaliação económica; considera que um 
acordo entre os países, no âmbito da 
OCDE, de não praticar espionagem 
comercial entre si também desencorajaria 
outros países de o fazerem.

Or. en

Alteração 45
Miapetra Kumpula-Natri

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Sublinha a importância dos ACL 
da UE na promoção dos interesses e dos 
valores das empresas, dos consumidores e 
dos trabalhadores da UE na economia 
digital mundial e considera-os 
complementares a um mercado único 
digital competitivo; congratula-se com os 
capítulos relativos ao comércio digital e às 
telecomunicações do Acordo de Comércio 
e Cooperação entre a UE e o Reino Unido 
e considera-os uma referência para as 
negociações com outros parceiros 
comerciais desenvolvidos da UE; solicita 
a inclusão de capítulos sobre comércio 
digital e telecomunicações em todos os 
futuros ACL da UE;

Or. en

Alteração 46
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
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N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Considera que a proposta de 
regulamento relativo à promoção da 
equidade e da transparência para os 
utilizadores empresariais de serviços de 
intermediação em linha (COM/2018/238 
final) representa um passo para a criação 
de condições de concorrência equitativas 
para as PME que competem com grandes 
empresas nos mercados de serviços 
digitais que também utilizam IA e solicita 
a sua conclusão após a atualização e o 
alinhamento com a nova Estratégia 
Digital estabelecida pela Comissão na sua 
Comunicação intitulada «Construir o 
futuro digital da Europa», de 19 de 
fevereiro de 2020 (COM(2020)67 final);

Or. en

Alteração 47
Markéta Gregorová
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Considera que devem ser evitadas 
práticas que comprometem a proteção dos 
consumidores e dos dados, bem como os 
direitos laborais, como os algoritmos de 
reconhecimento facial, a vigilância, o 
acompanhamento e o controlo baseados 
na tecnologia no local de trabalho, tais 
como as ferramentas de previsão e 
sinalização, monitorização à distância, 
localização temporal e gestão algorítmica, 
e que qualquer acordo de comércio futuro 
ou atualizado deve proibir as 
transferências de fluxos de dados 
subjacentes a essas práticas;

Or. en
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Alteração 48
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler, Gabriel Mato

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Observa que a produção e o 
comércio dependem do transporte, 
armazenamento e utilização 
transfronteiriça de informações digitais;

Or. en

Alteração 49
Miapetra Kumpula-Natri

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Sublinha a importância de corrigir 
os desequilíbrios e distorções existentes no 
mercado mundial que estão a prejudicar o 
crescimento das empresas tecnológicas da 
UE; insta a Comissão a continuar a 
trabalhar com os EUA, o Japão e outros 
parceiros que partilham as mesmas ideias 
na reforma das regras da OMC relativas, 
nomeadamente, aos subsídios, às 
transferências forçadas de tecnologia e às 
empresas públicas; sublinha a 
necessidade de reforçar a aplicação dos 
acordos comerciais e de investimento em 
vigor, de avançar para a reciprocidade em 
alguns domínios da política comercial e 
de investimento e de desenvolver novos 
quadros regulamentares da UE, incluindo 
um novo instrumento sobre subsídios 
estrangeiros; considera que é necessário 
desenvolver condições de apoio para as 
empresas tecnológicas da UE com 
medidas de financiamento e créditos à 
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exportação adequados; apoia o 
desenvolvimento de salvaguardas na 
legislação da UE e nos acordos 
comerciais contra o comportamento 
anticoncorrencial de qualquer 
interveniente na cadeia de valor digital, 
nomeadamente nas telecomunicações;

Or. en

Alteração 50
Markéta Gregorová
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Solicita à Comissão que esclareça 
o impacto nas políticas digitais da UE da 
cláusula relativa ao código-fonte proposta 
no contexto das negociações em curso 
sobre comércio eletrónico na Organização 
Mundial do Comércio (OMC), em 
particular no que diz respeito aos direitos 
dos consumidores, e, entretanto, que 
retire essa cláusula de direito comercial, 
uma vez que o código-fonte do software já 
beneficia de direitos de autor e de 
proteção do segredo comercial;

Or. en

Alteração 51
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Observa que a inteligência 
artificial, bem como a tecnologia de 
registo distribuído, é uma tecnologia 
revolucionária no domínio do comércio, 
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permitindo recolher grandes quantidades 
de dados; salienta que a nova Estratégia 
Digital da União deve incluir o comércio 
como um setor fundamental que se pode 
revolucionar graças à inteligência 
artificial;

Or. en

Alteração 52
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler, Gabriel Mato

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Destaca o papel da estratégia da 
UE em matéria de dados na construção do 
seu próprio mercado único de dados 
através de legislação, incluindo a lei 
relativa à governação dos dados e o futuro 
ato legislativo sobre os dados;

Or. en

Alteração 53
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler, Gabriel Mato

Projeto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-C. Sublinha que o acesso competitivo 
aos dados é essencial para o 
desenvolvimento da tecnologia de IA, que 
será cada vez mais importante em vários 
setores da sociedade; salienta, por 
conseguinte, que é necessário dar maior 
liberdade de acesso e utilização dos dados 
aos investigadores e às empresas para o 
desenvolvimento da IA;
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Or. en

Alteração 54
Markéta Gregorová
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-C. Insta a Comissão a avaliar de 
forma transparente e a assegurar a 
coerência das suas propostas comerciais 
com as políticas internas, especialmente 
no domínio da regulamentação e do 
controlo da IA, e a garantir que o espaço 
político da UE seja preservado, de modo a 
que os atuais e futuros esforços 
regulamentares em matéria de IA não 
sejam limitados por regras comerciais;

Or. en

Alteração 55
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler, Gabriel Mato

Projeto de parecer
N.º 6-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-D. Chama a atenção para a 
imprevisibilidade jurídica com que se 
deparam os criadores de tecnologias de IA 
devido a uma coordenação inadequada 
das questões em matéria de proteção de 
dados e de ética relacionadas com a IA a 
nível da UE; solicita, por conseguinte, à 
Comissão que apresente orientações 
relativas a procedimentos previamente 
aprovados de utilização de dados, bem 
como para a pseudonimização e 
anonimização, a fim de aumentar a 
segurança jurídica para os criadores de 
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tecnologias de IA; considera que as 
autoridades nacionais devem seguir essas 
orientações da UE quando exercem a sua 
autoridade pública, como forma de 
garantir conformidade regulamentar 
coerente e eliminar os obstáculos ao 
funcionamento do mercado único digital;

Or. en

Alteração 56
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler, Gabriel Mato

Projeto de parecer
N.º 6-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-E. Reconhece a ambição de fazer da 
UE um líder mundial no desenvolvimento 
e na utilização de IA e sublinha que a UE 
deve posicionar-se como líder mundial no 
desenvolvimento de normas e padrões 
éticos e jurídicos relativamente à 
utilização de IA, eventualmente 
estabelecendo normas para o resto do 
mundo;

Or. en

Alteração 57
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler, Gabriel Mato

Projeto de parecer
N.º 6-F (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-F. Observa que as PME são as 
empresas mais afetadas por burocracia 
opaca e encargos regulamentares 
excessivos e, por conseguinte, sublinha 
que a legislação deve ser simplificada e 
clarificada, a fim de promover o 
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desenvolvimento e a utilização de 
tecnologias digitais, em particular de IA, 
pelas PME;

Or. en

Alteração 58
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler, Gabriel Mato

Projeto de parecer
N.º 6-G (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-G. Sublinha que a dimensão do 
mercado único representa o principal 
potencial para aumentar a 
competitividade digital e a inovação na 
Europa e que, por conseguinte, qualquer 
fragmentação e quaisquer obstáculos 
fronteiriços injustificados aos fluxos de 
dados, à investigação colaborativa e às 
exportações de bens e serviços digitais 
entre Estados-Membros devem ser 
imediatamente suprimidos, a fim de 
garantir que a sociedade beneficia 
plenamente do mercado da UE;

Or. en

Alteração 59
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler

Projeto de parecer
N.º 6-H (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-H. Insta a Comissão a avaliar as 
possibilidades de facilitar fluxos de dados 
com países terceiros estrategicamente 
importantes e a reforçar as relações com 
democracias e economias de mercado que 
partilham das mesmas ideias no domínio 
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dos dados; considera particularmente 
essencial a cooperação com o Reino 
Unido, que desempenha um papel 
importante na economia digital mundial; 
exorta, por conseguinte, a Comissão a 
incluir o Reino Unido nas aspirações de 
criar um mercado único europeu de dados 
sem descontinuidades; toma nota, a esse 
respeito, do período de carência de 4+2 
meses para as transferências de dados 
previsto no Acordo de Comércio e 
Cooperação entre a UE e o Reino Unido, 
e solicita à Comissão que assegure 
urgentemente a continuidade dos fluxos 
de dados entre os dois parceiros, tendo 
como condição prévia o respeito pelas 
regras em matéria de proteção de dados;

Or. en


