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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. Salienta que o dividendo digital proporciona à Europa uma oportunidade única para 
desenvolver as comunicações de banda larga e a Internet, 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;

2. 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;

3. Apoia a abordagem comum à utilização do espectro, a fim de assegurar a optimização da 
utilização do dividendo digital, permitindo que os serviços de radiodifusão continuem a 
oferecer os seus serviços actuais, mas atribuindo o dividendo digital numa base de 
neutralidade;

4. 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;

5. Manifesta-se a favor de vendas em hasta pública tecnologicamente neutras para a 
atribuição de frequências que estão a ser libertadas devido ao dividendo digital e de tornar 
essas frequências comercializáveis; chama a atenção, porém, para o risco de fragmentação 
do espectro, que conduz a uma utilização suboptimizada de recursos escassos; solicita à 
Comissão que assegure que o estabelecimento de um plano de espectro comum não venha 
a criar barreiras a futuras inovações.
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