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SUGESTÕES 

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 

Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 

proposta de resolução que aprovar: 

1. Toma nota da Comunicação da Comissão sobre «Conetividade para um Mercado Único 

Digital Concorrencial» e o seu «Plano de Ação para o lançamento coordenado das redes 

5G na Europa», que apresentam uma interessante oportunidade para que os 

Estados-Membros capacitem os respetivos inovadores nos domínios cultural e criativo, 

nomeadamente as PME, a continuarem a ser competitivos na cena mundial e a mostrarem 

o seu talento empresarial e inovador; 

2. Acolhe com agrado os objetivos da sociedade a gigabits de atingir velocidades de rede de 

100 Mbps para todos os consumidores europeus e, no futuro, de 1 Gbps a 100 Gbps para 

as principais forças socioeconómicas, como escolas, grandes plataformas de transporte, 

instituições financeiras e empresas que utilizam instrumentos digitais de forma intensiva; 

3. Congratula-se com o ambicioso plano para fornecer até 2025 Internet ultrarrápida nas 

escolas primárias e secundárias, universidades, bem como nas bibliotecas, em sintonia 

com os princípios de subsidiariedade e proporcionalidade; destaca que uma conectividade 

mais rápida e melhor oferece grandes oportunidades para melhorar os métodos de ensino, 

promover a investigação e para desenvolver serviços educativos em linha de alta 

qualidade, bem como para criar melhores oportunidades de aprendizagem à distância; 

realça o facto de que estas oportunidades reforçarão as competências digitais e a literacia 

mediática dos professores, das crianças e dos estudantes, permitindo aos 

Estados-Membros ainda mais partilhar boas práticas; salienta que a adaptação dos 

sistemas de educação e formação é vital para responder à crescente procura de 

profissionais com competências digitais na UE; salienta, a este respeito, a importância do 

investimento no desenvolvimento dos professores ao longo da vida; salienta que são 

necessários esforços acrescidos para melhorar a literacia mediática dos cidadãos a todos 

os níveis de educação, designadamente de crianças e menores; 

4. Considera que a Europa deve assegurar a formação contínua de trabalhadores qualificados 

no que respeita a novos sistemas e a novos domínios de aplicação, através da criação e da 

disponibilização de programas de desenvolvimento de competências 5G, em parceria com 

o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (IET); 

5. Salienta as oportunidades oferecidas tanto pelo Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos em geral como, mediante a sua interação com outros fundos, para o 

desenvolvimento de infraestruturas de serviços públicos, em particular. Entende que os 

esforços se devem concentrar no desenvolvimento de novas competências digitais na 

elaboração de sistemas e soluções através de importantes investimentos na educação, 

incluindo a digitalização das escolas, que, em conjunto, possam eliminar o fosso digital e 

evitar a exclusão digital; 

6. Considera que a tecnologia 5G é mais do que uma simples evolução da banda larga móvel 

e que será um dinamizador essencial do futuro mundo digital - a próxima geração de 

infraestruturas de banda larga ultrarrápida universal -, que apoiará a transformação dos 

processos em todos os setores da economia (cuidados de saúde, energia, serviços de 
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utilidade pública, fabrico, transporte, indústria automóvel, realidade virtual, etc.) e da 

crescente procura no mercado de consumo, na vida de todos os cidadãos; 

7. Reconhece que a tecnologia 5G pode impulsionar o desenvolvimento de aplicações e de 

conceitos estimulantes e inovadores, como a Internet das Coisas (IdC), o que pode 

oferecer inúmeras oportunidades às indústrias culturais e criativas através da abertura de 

novas formas para disseminar amplamente conteúdos e produtos; 

8. Realça que a tecnologia 5G tem o potencial de revolucionar o acesso a conteúdos e a 

respetiva difusão, e de reforçar consideravelmente a experiência dos utilizadores, 

permitindo ao mesmo tempo desenvolver novas formas de conteúdos culturais e criativos; 

destaca, neste contexto, a necessidade de tomar medidas eficazes para lutar contra a 

pirataria, a par de uma abordagem abrangente para melhorar a aplicação dos direitos de 

propriedade intelectual, a fim de assegurar vias fáceis de acesso dos consumidores a 

conteúdos legais; 

9. Considera que a tecnologia 5G permitirá assegurar novos serviços de alta qualidade, ligar 

novos setores da indústria e, em última análise, melhorar a experiência do cliente dos 

serviços digitais, um utilizador cada vez mais sofisticado e exigente; 

10. Sublinha que o setor audiovisual é um dos principais fatores de êxito da tecnologia 5G na 

Europa, proporcionando postos de trabalho e crescimento económico, e que o seu 

progresso pode ter um forte e positivo impacto na cadeia de valor dos meios de 

comunicação audiovisual, incluindo na produção, inovação e distribuição de conteúdos, e 

no ambiente do utilizador; insta, por conseguinte, a Comissão e os Estados-Membros a 

terem em conta as necessidades e especificidades deste setor, nomeadamente em matéria 

de radiodifusão; 

11. Toma nota da intenção da Comissão de disponibilizar, a título provisório, faixas de 

frequências para as comunicações 5G; recorda, neste contexto, a importância de ter 

devidamente em conta as necessidades e especificidades do setor da radiodifusão, ligado 

ao modelo audiovisual europeu dotado de valor social e cultural; 

12. Realça as grandes disparidades existentes entre os Estados-Membros no que se refere ao 

acesso a ligações de alta velocidade à Internet, assim como a ausência do acesso a 3G ou 

4G nas comunidades rurais, nas regiões geograficamente remotas e nas regiões isoladas; 

destaca a importância de possibilitar a capacitação digital e assegurar que o 

desenvolvimento da tecnologia 5G reduza significativamente o fosso digital entre os 

cidadãos, em especial entre zonas urbanas e rurais; apela à Comissão para que promova o 

desenvolvimento de redes e apoie a inovação baseada em tecnologias 5G também nas 

zonas remotas, em que o investimento público ou os modelos de coinvestimento são 

necessários para garantir a qualidade das ligações e a diversidade de conteúdos; anima ao 

desenvolvimento de ofertas específicas para melhorar o acesso de grupos sociais 

vulneráveis a serviços básicos a preço abordável; salienta que um maior desenvolvimento 

das infraestruturas digitais, nomeadamente nas zonas menos densamente povoadas, 

promove a integração social e cultural, processos modernos de ensino e de informação, e 

uma economia cultural regional, viabilizando a ocorrência de progressos em muitos 

domínios, incluindo a educação e a comunicação social; 

13. Congratula-se com a promoção de uma abordagem coerente tendo em vista uma obrigação 
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de cobertura mais adaptada no domínio das licenças de espetro, a fim de estimular a 

conetividade rural; salienta que o investimento privado na conetividade à Internet deve ser 

incentivado não só para garantir a competitividade dos mercados de elevada capacidade 

nas zonas urbanas, mas também para a sua implantação em zonas rurais mal servidas e 

menos rentáveis; 

14. Insta todos os Estados-Membros a aplicarem rapidamente as disposições da Diretiva (UE) 

2016/1148 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de julho de 2016, relativa a 

medidas destinadas a um elevado nível comum de segurança das redes e da informação 

em toda a União1, com o objetivo de garantir um nível adequado de segurança aquando da 

definição de um plano eficiente e sustentável; 

15. Recomenda à Comissão que estabeleça uma avaliação anual dos progressos registados, 

incluindo a elaboração de relatórios sobre recomendações, relativamente ao plano de ação 

5G, e que informe o Parlamento dos resultados; 

  

                                                 
1 JO L 194 de 19.7.2016, p. 1. 
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