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SUGESTÕES 

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 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. Salienta que uma sociedade europeia a Gigabits forte e a implantação atempada das 

tecnologias 5G formam a via mais inclusiva rumo à realização do mercado único digital, 

uma vez que a banda larga de alta velocidade pode fomentar o crescimento a nível 

mundial, em particular nas zonas rurais, fornecendo-lhes os instrumentos necessários para 

que possam participar na era da Internet das Coisas (IdC) ao mesmo ritmo que as zonas 

urbanas, e, simultaneamente, beneficiar da vantagem concorrencial decorrente dos custos 

reduzidos em matéria de alojamento, alimentação e educação;

2. Lamenta a situação criada pela lentidão da reação da UE à 4G, comparado com outras 

regiões do mundo que assumiram a liderança e estão agora a colher todos os benefícios 

associados a esta tecnologia;

3. Salienta a importância crucial de dar uma resposta eficaz nas fases iniciais da 5G, de 

modo a colocar a UE na linha da frente, tendo em conta que os benefícios associados a 

uma posição de liderança mundial na criação das condições propícias a esta tecnologia 

são potencialmente muito elevados, é de opinião que, par tal, é necessário que as políticas 

e normas sejam orientadas para o futuro, favoráveis ao investimento e à inovação, sigam 

uma abordagem de mercado flexível que incentive a concorrência e vão de par com 

políticas fiscais sensatas; reconhece a necessidade de investimentos para criar uma 

concorrência que, por sua vez, incentive a inovação, novos serviços e, em última análise, 

mais investimentos em benefício dos consumidores;

4.  Realça a necessidade de harmonizar as regras de base para a atribuição de um novo 

espetro na faixa de 700 MHz para a banda larga sem fios e de considerar a atribuição de 

licenças de longa duração, de modo a assegurar previsibilidade aos investidores, e realça, 

simultaneamente, que um acordo sobre a harmonização de todo o conjunto de faixas de 

frequências abaixo e acima de 6 GHz é estrategicamente importante para a implantação 

da tecnologia 5G, tendo de ser alcançado até ao final de 2017;

5. Salienta que a criação de normas industriais para as redes 5G e os dispositivos da Internet 

das coisas baseados na tecnologia 5G amplamente aceites é essencial para assegurar a 

rápida adoção da Internet das coisas e sublinha que o sector privado tem de assumir uma 

posição de liderança quando se trata de adotar essas normas;

6. Manifesta a sua preocupação pelo facto de que – na falta de redes digitais modernas e de 

infraestruturas que ofereçam uma conectividade rápida e de elevada qualidade – a UE 

corre o risco de ficar aquém de outras regiões em termos de incentivos ao investimento e 

de conservação do conhecimento e de assim perder uma vantagem competitiva;

7. Reitera a sua convicção de que urge normalizar as tecnologias 5G, a fim de evitar a 

fragmentação e, deste modo, a não entravar a interoperabilidade; recorda que a 

colaboração internacional é da máxima importância para assumir a liderança na 

elaboração de normas mundiais e reafirma ainda a necessidade de garantir que normas 
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globais iniciais em matéria de tecnologia da 5G estejam disponíveis até ao final de 2019, 

permitindo assim um lançamento comercial da 5G em tempo útil;

8. Chama a atenção para o facto de, segundo a Comissão, o plano de ação para a 

implantação dos serviços 5G em toda a UE ter «o potencial para criar dois milhões de 

postos de trabalho», não obstante os valores persistentemente baixos das taxas de 

crescimento e dos valores persistentemente elevados das taxas de desemprego, em 

particular entre os jovens, que se registam atualmente;

9. Chama a atenção para a necessidade de um forte diálogo com todas as partes interessadas, 

das instituições da UE aos Estados-Membros, do sector privado à sociedade civil, no 

intuito de desenvolver uma visão comum e partilhada, assente na ideia de que as 

tecnologias e comunicações digitais têm o potencial de criar uma vida melhor para todos;

10.  Reitera a sua convicção de que um mercado interno mais forte e dinâmico só pode ser 

alcançado através de um sólido crescimento e de uma taxa de emprego mais elevada, e de 

que a realização de um mercado único digital dinâmico constitui a forma mais rápida de 

alcançar o crescimento e a criação de novos postos de trabalho de qualidade.


