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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 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. Nota que a maioria dos Estados-Membros estão actualmente atrasados relativamente a 
outros países desenvolvidos no que diz respeito ao investimento em infra-estruturas de 
comunicação de nova geração e salienta que a aquisição de liderança no desenvolvimento  
da banda larga e da Internet é crucial para a competitividade e a coesão da União Europeia 
na cena internacional, nomeadamente no que diz respeito ao desenvolvimento de 
plataformas digitais interactivas e à prestação de novos serviços como os prestados no 
domínio do comércio, da saúde, da aprendizagem e dos serviços por via electrónica;

2. Salienta que o dividendo digital proporciona à Europa uma oportunidade única para 
desenvolver novos serviços como à televisão móvel e o acesso à Internet sem fios, assim 
como para continuar a ser um líder mundial no domínio das tecnologias de comunicações 
móveis multimédia, aproveitando, entretanto o dividendo digital e proporcionando novas 
oportunidades aos cidadãos, serviços, meios de comunicação social e expressões da 
diversidade cultural no conjunto da União Europeia;

3. Salienta que a convergência digital é uma realidade, oferecendo aos serviços tradicionais 
novos meios e oportunidades; salienta que o acesso a partes do espectro que anteriormente 
estavam reservadas à radiodifusão é crucial para permitir a emergência de novos serviços, 
na condição de o espectro ser gerido de forma tão eficiente e efectiva quanto possível, a 
fim de evitar interferências com a emissão de programas de elevada qualidade digital;

4. Salienta que é possível realizar uma distribuição eficiente do dividendo digital sem que 
qualquer dos actores que actualmente dispõem de licenças de espectro na banda de 
frequência ultra-alta seja deficitário e que a prossecução e expansão dos serviços de 
radiodifusão existentes pode ser efectivamente conseguida, assegurando simultaneamente 
que sejam atribuídas partes substanciais do espectro em banda de frequência ultra-alta às 
novas comunicações móveis multimédia e às tecnologias de acesso à banda larga sem fios, 
a fim de proporcionar novos serviços interactivos aos cidadãos europeus;

5. Considera que, em breve, poderão ser oferecidos novos pacotes multi-play com 
tecnologias e serviços inovadores devido ao aumento da convergência tecnológica e, 
simultaneamente, observa que a emergência destas ofertas depende fundamentalmente da 
disponibilidade de partes utilizáveis do espectro e de novas tecnologias interactivas que 
permitam interoperabilidade, conectividade e cobertura directas, como as tecnologias 
móveis multimédia e as tecnologias de acesso à banda larga sem fios;

6. Salienta que o dividendo digital proporciona à União Europeia uma oportunidade única 
para desenvolver o seu papel de um líder mundial no domínio das tecnologias móveis 
multimédia e, simultaneamente, superar a clivagem digital relativamente ao crescente 
fluxo de informação, conhecimento e serviços, ligando todos os cidadãos europeus entre si 
e proporcionando novas oportunidades aos meios de comunicação social, à cultura e à 
diversidade em todas as regiões do território da União Europeia;
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7. Apoia os esforços para uma abordagem coordenada à utilização do espectro, a fim de 
assegurar a optimização da utilização do dividendo digital, permitindo que os serviços de 
radiodifusão prossigam e desenvolvam os seus serviços actuais, permitindo que outros 
novos utilizadores beneficiem do dividendo digital em conformidade com os acordos 
internacionais e as prioridades políticas nacionais;

8. Salienta a importância estratégica da existência na União Europeia de um ambiente onde 
seja garantido espaço para a inovação, novas tecnologias, novos serviços e acesso a novos 
operadores, a fim de garantir a competitividade e a coesão europeias; salienta que é crucial 
dar aos utilizadores finais liberdade de escolha de produtos e serviços, a fim de conseguir 
um desenvolvimento dinâmico dos mercados e das tecnologias na União Europeia;

9. Salienta que a União Europeia deverá aproveitar esta oportunidade única o mais 
rapidamente possível, caso pretenda conseguir a liderança mundial no domínio das novas 
plataformas digitais interactivas e realizar a "sociedade da informação para todos", como
previsto na Estratégia i2010, e que tal necessidade poderá requerer a cooperação activa 
entre os Estados-Membros para ultrapassar os obstáculos que existem a nível nacional 
relativamente à redistribuição eficiente do dividendo digital;

10. Salienta a vantagem para os Estados Membros de atribuírem o seu dividendo digital o 
mais rapidamente possível, a fim de permitir que os cidadãos e os consumidores europeus 
tirem partido de serviços novos, inovadores e competitivos; nota, em particular, que 
alguns países já avançaram para a radiodifusão digital e/ou avaliaram o seu dividendo 
digital;

11. Sublinha que os Estados-Membros podem considerar as vendas em hasta pública como 
tecnologicamente neutras para a atribuição de frequências que estão a ser libertadas 
devido ao dividendo digital e de tornar essas frequências comercializáveis; considera, 
porém, que este procedimento deverá cumprir plenamente as normas rádio UIT, a 
programação de frequências nacional e os objectivos das políticas nacionais, a fim de 
evitar interferências prejudiciais entre os serviços prestados; chama a atenção para o risco 
de fragmentação do espectro, que conduz a uma utilização suboptimizada de recursos 
escassos; solicita à Comissão que assegure que um plano de espectro coordenado futuro 
não venha a criar barreiras a futuras inovações.

12. Salienta que o dividendo digital proporciona novas oportunidades para os objectivos das 
políticas nacionais em matéria de audiovisuais e meios de comunicação social; considera, 
portanto, que as decisões relativas à gestão do dividendo digital devem promover os 
objectivos do interesse geral ligados às políticas nos sectores audiovisual e dos meios de 
comunicação social, como a liberdade de expressão, o pluralismo da comunicação social e 
a diversidade cultural e linguística;

13. Solicita uma cooperação estreita entre os Estados-Membros para a realização de um 
mercado interno eficiente, aberto e competitivo através da determinação de bandas de 
espectro comum para o desenvolvimento de novos serviços pan-europeus e para assegurar 
uma escala de dimensão suficiente para o estabelecimento de novas tecnologias de rede;

14. Considera que, em caso de realização de vendas em hasta pública para efeitos de 
atribuição de frequências, os Estados Membros devem adoptar uma abordagem comum no 
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que diz respeito às condições e modalidades de tais vendas e à afectação das receitas 
assim geradas; solicita à Comissão que apresente directrizes em conformidade com essas
orientações.
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