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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a elaboração de uma política europeia da banda larga
(2006/2273(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, intitulada "Pôr fim aos desníveis em 
matéria de banda larga" (COM(2006)0129),

– Tendo em conta o relatório do Fórum sobre a Fractura Digital, de 15 de Julho de 2005, sobre o 
acesso à banda larga e o apoio público em áreas insuficientemente servidas, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho Europeu da Primavera, intitulada 
"Execução da Estratégia de Lisboa renovada para o crescimento e o emprego" 
(COM(2006)0816) e o respectivo Anexo,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, intitulada "Ligações de elevado débito 
na Europa: Evolução recente no sector das comunicações electrónicas" (COM(2004)0061),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, relativa à revisão do quadro 
regulamentar comunitário das redes e serviços de comunicações electrónicas 
(COM(2006)0334),

– Tendo em conta a Directiva 2002/21/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de 
Março de 2002, relativa a um quadro regulamentar comum para as redes e serviços de 
comunicações electrónicas (Directiva-Quadro)1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, intitulada "i2010 – Uma Sociedade da 
Informação Europeia para o crescimento e o emprego" (COM(2005)0229),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, intitulada "i2010 - Primeiro Relatório 
Anual sobre a Sociedade da Informação Europeia" (COM(2006)0215),

– Tendo em conta a Decisão nº 854/2005/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 
Maio de 2005, que adopta um programa comunitário plurianual para a promoção de uma 
utilização mais segura da Internet e das novas tecnologias em linha2,

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão intitulado "Directrizes 
relativas aos critérios e às modalidades de utilização dos fundos estruturais em apoio das 
comunicações electrónicas" (SEC(2003)0895),

  
1 JO L 108, de 24.4.2002, p. 33.
2 JO L 149, de 11.6.2005, p. 1.
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– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, intitulada "Uma abordagem da gestão 
do espectro de radiofrequências assente no mercado, na União Europeia" (COM(2005)0400),

– Tendo em conta o acórdão do Tribunal de Primeira Instância, de 30 de Janeiro de 2007, no 
processo France Telecom, SA/Comissão1, que nega provimento ao recurso apresentado pela 
France Telecom, SA relativamente à decisão, adoptada pela Comissão em 2003, sobre preços 
predatórios nos serviços ADSL de acesso à Internet para o público em geral,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu intitulada 
"Uma política de futuro em matéria de política do espectro radiofrequências para a União 
Europeia: Segundo relatório anual" (COM(2005)0411),

– Tendo em conta as suas resoluções de 14 de Março de 2006, sobre uma sociedade da 
informação europeia para o crescimento e o emprego2, de 1 de Dezembro de 2005, sobre a 
regulamentação e os mercados europeus das comunicações electrónicas 20043, e de 23 de 
Junho de 2005, sobre a Sociedade da Informação4,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, da Comissão do Mercado Interno 
e da Protecção dos Consumidores, da Comissão da Cultura e da Educação e da Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, 

A. Considerando que o desenvolvimento da Internet e da banda larga transformaram a economia 
mundial, integraram as regiões e os países entre si e criaram um paradigma dinâmico em que 
os cidadãos dispõem, independentemente do seu local de residência, de oportunidades nunca 
antes vistas no que diz respeito à informação, à comunicação, à influência, à participação, ao 
consumo, à vida profissional e à capacidade empresarial,

B. Considerando que o valor da Internet e da banda larga aumenta exponencialmente com cada 
novo utilizador, algo que é essencial para que a Europa se torne uma sociedade avançada com 
base no conhecimento, 

C. Considerando que, no seu acórdão supramencionado, proferido no âmbito do processo France 
Telecom, SA/Comissão, o Tribunal de Primeira instância considerou que o rápido crescimento 
do sector da banda larga não exclui a aplicação das regras da concorrência,

D. Considerando que o número de linhas de banda larga quase duplicou e o número de assinantes 
de banda larga quase quadruplicou durante os últimos três anos; que essa evolução foi 
impulsionada pelo mercado e acelerada pela concorrência, demonstrando desse modo a 
importância de não criar distorções de mercado,

E. Considerando que os Estados-Membros com maior concorrência no mercado da banda larga 
  

1 Processo T-340/03 France Telecom, SA/Comissão das Comunidades Europeias, 2007 ECR-0000.
2 Textos Aprovados, P6-TA(2006)0079.
3 JO 285 E, de 22.11.2006, p. 143.
4 JO C 133 E de 8.6.2006, p. 140.
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apresentam um grau mais elevado de cobertura por banda larga,

1. Salienta as oportunidades que seriam oferecidas por um mercado interno de quase 500 milhões 
de pessoas ligadas por banda larga, criando uma massa crítica de utilizadores única a nível 
mundial, abrindo novas oportunidades para todas as regiões, oferecendo valor acrescentado a 
todos os utilizadores e proporcionando à Europa a capacidade de ser uma economia com base 
no conhecimento avançada a nível mundial;

2. Afirma que um conjunto central de serviços electrónicos europeus pode promover a integração 
e reforçar a coesão, bem como criar um mercado electrónico europeu único através do uso da 
banda larga, e solicita que seja atribuída prioridade especial a esse sector, no que diz respeito à 
utilização dos fundos estruturais e agrícolas;

3. Solicita que todas as escolas e centros educativos da União Europeia sejam ligados à banda 
larga, tendo em vista um futuro no qual não exista na Europa "nenhuma criança que não esteja 
em linha";

4. Entende que a solução para os desníveis em matéria de banda larga consiste na tecnologia 
inovadora e salienta que as novas tecnologias permitiram às regiões desfavorecidas saltar 
numerosas fases de desenvolvimento;

5. Salienta que as novas tecnologias são, por natureza, de maior alcance e mais inclusivas, 
possibilitando desse modo serviços mais avançados;

6. Afirma que a instalação rápida da banda larga é decisiva para o desenvolvimento da 
produtividade europeia e para o aparecimento de novas e pequenas empresas que podem 
assumir a liderança em diversos sectores, por exemplo, nos cuidados de saúde, na indústria 
transformadora e nos serviços financeiros;

7. Salienta que o papel da UE consiste em criar um ambiente de apoio ao desenvolvimento da 
inovação e à introdução de novas tecnologias, proporcionando um quadro regulador que 
convide à concorrência e utilizando os fundos pertinentes para promover as necessárias 
infra-estruturas;

8. Encoraja a Comissão a examinar em pormenor se o quadro regulamentar foi plenamente 
aplicado e se as normas relativas às ajudas estatais são respeitadas quando se trata de utilizar 
fundos estruturais e agrícolas para investimentos em banda larga, bem como a garantir que os 
financiamentos comunitários não sirvam para favorecer operadores dominantes no mercado ou 
monopólios, em relação aos novos operadores;

9. Salienta que os financiamentos públicos nacionais e comunitários devem ser neutros em 
termos de concorrência e contribuir para investimentos comercialmente sustentáveis; salienta 
que tais contratos devem ser adjudicados por concurso e não concedidos automaticamente a 
um operador dominante no mercado;

10. Salienta que as infra-estruturas devem ser disponibilizadas numa base de igualdade de acesso, 
com uma estrutura de propriedade que não favoreça nenhum prestador de serviços individual;

11. Destaca o papel decisivo que o mercado desempenha na expansão e desenvolvimento de 
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serviços inovadores; salienta, porém, ser imperativo que os reguladores e os governos 
atribuam simultaneamente prioridade à promoção da concorrência, à aplicação de medidas 
para corrigir os abusos de posição dominante e à redução dos obstáculos à entrada, de modo a 
que o mercado possa produzir inovação;

12. Salienta a necessidade de neutralidade tecnológica, combinada com a prevenção da 
fragmentação, o que constituirá um desafio a que os reguladores europeus desenvolvam novas 
soluções, sem deixar todavia de criar, ao mesmo tempo, condições prévias estáveis;

13. Salienta que o desenvolvimento das vantagens concorrenciais das zonas rurais depende de 
novas aplicações inovadoras das tecnologias da informação e da comunicação;

14. Solicita à UE e aos Estados-Membros que cumpram o objectivo, definido pelo Conselho 
Europeu de Barcelona de 2003, de garantir a oferta de serviços públicos de banda larga 
relevantes aos cidadãos europeus;

15. Salienta que a literacia digital constitui uma base indispensável à exploração das 
oportunidades oferecidas pela banda larga e assinala, neste contexto, a responsabilidade do 
ensino público;

16. Salienta a importância de normas abertas e interoperáveis a nível técnico, jurídico e semântico, 
a fim de permitir economias de escala, garantir um acesso aberto e não discriminatório à 
sociedade da informação e promover a mobilização rápida das tecnologias;

17. Entende que a promoção pelas autoridades públicas, em cooperação com as empresas, de 
aplicações e serviços melhorados de banda larga pode contribuir para uma prestação eficiente 
dos serviços públicos e, ao mesmo tempo, proporcionar incentivos à aquisição de acesso à 
banda larga, o que contribuirá para estimular a oferta;

18. Considera que as novas tecnologias oferecem soluções interessantes e mais baratas para as 
zonas rurais, dado que as ligações sem fios, as comunicações móveis e por satélite podem 
oferecer serviços de banda larga a regiões tradicionalmente excluídas das redes fixas; regista 
que essas novas aplicações de alta velocidade estimulam a procura de espectro radioeléctrico;

19. Insta a Comissão a procurar activamente sinergias importantes entre os seus próprios 
programas sectoriais, por exemplo, o Sétimo Programa-Quadro de Actividades em matéria de 
Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Demonstração e o Programa-Quadro para a 
Competitividade e a Inovação, incluindo também uma melhor coordenação com os programas 
internacionais e o financiamento através dos fundos estruturais e de desenvolvimento rural 
para desenvolver a banda larga;

20. Entende que, para além das forças do mercado, os Estados-Membros e, em especial, as suas 
regiões e municípios poderiam criar incentivos para estimular o mercado da banda larga nas 
regiões desfavorecidas; salienta o papel que os fundos estruturais e de desenvolvimento rural 
deveriam desempenhar no apoio às regiões, reforçando o lado da procura da sociedade da 
informação;

21. Insta a Comissão a fornecer informações e estatísticas adequadas, bem como a avaliar o 
impacte dos financiamentos estruturais e rurais sobre a implantação da banda larga nas regiões 
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que recebem ajudas;

22. Insiste, por outro lado, em que o apoio público à infra-estrutura da banda larga deve obedecer 
ao princípio de "neutralidade tecnológica", sem favorecer a priori qualquer tecnologia 
específica nem limitar as opções tecnológicas das regiões, evitando ao mesmo tempo a 
fragmentação da infra-estrutura técnica;

23. Considera que a intervenção pública, sob a forma de empréstimos e subvenções, muitas vezes 
realizada através de parcerias público-privadas, poderá conhecer um maior desenvolvimento 
nas zonas insuficientemente servidas;

24. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A única verdadeira certeza que podemos ter em relação ao futuro desenvolvimento da banda larga 
e da Internet é a de que não sabemos como será essa evolução durante os próximos dez anos, mas 
apenas que será, no mínimo, equivalente à registada no último decénio. Há dez anos, ninguém 
podia prever o desenvolvimento radical da Internet e da banda larga a que assistimos, tal como 
ninguém podia compreender a amplitude do desenvolvimento que transformou as economias e os 
mercados mundiais, subvertendo as hierarquias tradicionais num mundo em cujo centro se 
encontra o indivíduo, tanto no que diz respeito ao conhecimento, à informação, aos media ou à 
ciência, como também à comunicação, ao comércio e aos mercados. O mundo de hoje é diferente 
do mundo de ontem.

Os media e a informação operam num mundo onde não existe verdadeiramente fronteiras, onde o 
conhecimento e as opiniões não podem ser detidos nem controlados. O conhecimento, os factos, 
os produtos e os serviços encontram-se disponíveis independentemente da distância, reduzindo a 
importância da dimensão física, mas acentuando a relevância das ligações. As novas tecnologias 
da informação e da comunicação criaram serviços, produtos e mercados próprios, mas também 
transformaram radicalmente os mercados tradicionais em arenas planetárias, permitindo a 
convergência de serviços diferentes. As sociedades que estiveram à cabeça dessa evolução 
aumentaram drasticamente a sua produtividade, ao mesmo tempo que os respectivos cidadãos 
puderam manifestar opiniões, exigências e exercer influência, de um modo que não os inferioriza 
em relação a ninguém, nesta nova era do conhecimento e da informação.

Para estar à cabeça dessa evolução, será decisivo que a Europa se torne a economia baseada no 
conhecimento mais competitiva do mundo, utilizando as competências, as reivindicações, a 
inteligência, os conhecimentos, a experiência, a criatividade, a fantasia e as visões de cada 
cidadão.

A Europa apenas pode ocupar a primeira linha e permanecer nessa posição se der espaço à 
criatividade, à concorrência e a novas ideias nesses domínios. É óbvio que o desenvolvimento e a 
instalação da banda larga são um processo muito mais lento quando há menos concorrência, 
quando os detentores do mercado decidem o ritmo e o desenvolvimento dos serviços.

Os valores e quadros em anexo proporcionam indicações úteis sobre os factores que realmente 
importam para o desenvolvimento da banda larga. As estatísticas da OCDE mostram que a 
penetração da banda larga não está directamente relacionada, nem com a densidade demográfica, 
nem com o desenvolvimento económico. Este facto sustenta a ideia de que a distância e o
rendimento não são os únicos factores determinantes para a penetração da banda larga, e que a 
concorrência e a inovação desempenham um papel importante. Esta relação estreita entre a 
concorrência e a penetração pode igualmente observar-se no gráfico dos serviços da Comissão que 
ilustra a relação entre a concorrência a nível de infra-estruturas e a taxa de penetração. Quanto 
maior é a oferta de modos de acesso alternativos (cabo, acesso desagregado ao lacete local, fibra), 
mais elevada é a taxa de penetração (a Dinamarca e a Finlândia constituem excepções a este 
padrão). A mesma tendência decorre também da tabela sobre os quadros regulamentares elaborada
pela ECTA (associação dos novos participantes no sector das telecomunicações): os países que 
apresentam os melhores resultados em termos de aplicação do quadro regulamentar no sector da 
banda larga têm, em geral, taxas de penetração mais elevadas. 
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A política europeia da banda larga deve, pois, apoiar e promover as possibilidades de concorrência 
e as inovações, tornando absolutamente normal que os cidadãos europeus disponham de ligação e 
tenham oportunidade de escolher entre serviços e produtos.

Não compete à União financiar o desenvolvimento da banda larga. Esse é um papel que deverá ser 
desempenhado pelo mercado, que já hoje impulsiona um desenvolvimento rápido (ver valores em 
anexo). As políticas e os financiamentos da União não devem distorcer o mercado, nem proteger 
ou favorecer os operadores dominantes ou tecnologias específicas. Pelo contrário, a União deve 
proporcionar um ambiente criativo e inovador, pedra angular do desenvolvimento tecnológico, o 
qual seguirá vias e utilizará instrumentos que não podemos actualmente prever, mas apenas 
preparar.

Embora reconhecendo a necessidade de intervenção pública para acelerar a cobertura das regiões 
insuficientemente servidas, importa respeitar os princípios de uma melhor regulamentação e o 
direito da concorrência. A intervenção pública pode complementar o investimento privado, mas 
não deve nunca substituir-se às iniciativas do sector privado, distorcendo desse modo a 
concorrência. As directrizes relativas aos critérios e modalidades de utilização dos fundos 
estruturais em apoio das comunicações electrónicas, publicadas pela Comissão em 2003, mostram 
como estabelecer um equilíbrio entre o apoio público, o desenvolvimento regional e os requisitos 
em matéria de concorrência.

As políticas da União Europeia devem contribuir para um ritmo mais rápido da inovação nesse 
domínio, tornando a Europa a região mais dinâmica do mundo. Os financiamentos da União 
Europeia devem basear-se nas exigências de uma concorrência equitativa, aberta a novos 
participantes e a todos os concorrentes, como via mais eficaz para atingir o êxito. A União não 
deve procurar fazer o que pode ser feito pelo mercado, mas contribuir para os investimentos que, 
de outro modo, não se concretizariam e para as inovações que permitirão à Europa manter-se na 
primeira linha.

É de interesse para a Europa que todos os cidadãos estejam ligados à banda larga. O valor da rede 
para cada um dos seus utilizadores depende do número de pessoas ligadas, abrindo caminho aos 
serviços, conhecimentos e alternativas que podem ser proporcionados. Quando todos na UE 
tiverem a possibilidade de aceder à banda larga, o mercado interno será caracterizado por 
comunicações instantâneas, pela integração transfronteiras e por oportunidades para todos, 
independentemente do local de residência.

O mercado interno, em combinação com a banda larga acessível a todos os cidadãos, permite que 
500 milhões de pessoas tenham acesso e utilizem serviços como a aprendizagem em linha, a saúde 
em linha, a administração em linha e o comércio em linha. É através da convergência e da 
distribuição de serviços e conhecimentos que poderá tornar-se realidade o objectivo de fazer da 
Europa a principal economia do mundo baseada no conhecimento. É uma oportunidade que não 
pode ser distorcida por financiamentos e políticas tendentes a apoiar estruturas obsoletas, em lugar 
da inovação, do progresso e do desenvolvimento. 
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ANEXO

EU Broadband penetration rate, 1 July 2006

6,
75

%

7,
53

%

7,
85

%

8,
35

%

8,
42

%

11
,4

6% 12
,9

0%

12
,9

1%

13
,1

5%

13
,4

4% 15
,2

8% 16
,5

5% 17
,6

1% 18
,6

5%

19
,3

6% 20
,8

0% 22
,9

7% 24
,9

9%

29
,0

8%

29
,4

2%

14
,9

2%

2,
68

% 4,
00

%

3,
94

%

5,
85

%

6,
75

%

15
,2

3% 16
,6

6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

EL PL SK EU10 CY LV HU IE LT CZ SI MT PT IT ES EU25 AT DE EE EU15 LU FR UK BE SE FI NL DK

July 06

Source: Eurostat



PR\657776PT.doc 11/15 PE 384.258v02-00

PT



PE 384.258v02-00 12/15 PR\657776PT.doc

PT

0

5

10

15

20

25

30

Den
mark

Neth
erl

an
ds

Ice
lan

d
Kore

a

Switz
erl

an
d

Finlan
d

Norw
ay

Swed
en

Can
ad

a

Unit
ed

 King
do

m

Belg
ium

Unit
ed

 Stat
es
Ja

pa
n

Lu
xe

mbo
urg

Aus
tria

Fra
nc

e

Aus
tra

lia

Germ
an

y
Spa

in
Ita

ly

Port
ug

al

New
 Zea

lan
d

Cze
ch

 R
ep

ubli
c

Ire
lan

d

Hun
ga

ry

Pola
nd

Turk
ey

Slov
ak Rep

ub
lic

Mex
ico

Gree
ce

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000
Broadband penetration (subscribers per 100 inhabitants, June 2006)
GDP per capita (USD PPP, 2004)

Simple correlation = 0.629

Broadband penetration GDP per capita

OECD broadband penetration and GDP per capita

Source : OECD



PR\657776PT.doc 13/15 PE 384.258v02-00

PT

Shares of DSL speeds (July 2004-January 2005)
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Rankings of countries according to Telecom legal framework (source ECTA)
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A1 Implementation of NRF 6 16 10 1 6 10 16 10 2 2 6 10 10 10 6 2 2
A2 Speed of Process 1 7 7 11 1 7 11 15 4 1 15 11 17 11 4 4 7
A3 Transparency & 

Consultation 13 13 8 6 1 8 17 13 13 1 1 1 1 11 11 6 8
A4 Enforcement 16 16 12 6 12 6 12 1 4 12 6 10 11 1 1 6 4
A5 Scale of Resources 1 17 12 10 12 1 12 1 12 10 1 1 12 1 1 1 1
A6 Effectiveness of Appeal 

Procedure 11 15 3 6 11 1 16 11 3 10 7 11 7 3 9 17 1
A7 Independence 14 13 1 1 17 6 14 11 4 6 9 1 14 9 4 12 6
A8 Efficiency of NRA as 
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B1 General Access & Policy 

Procedures 7 2 9 2 2 9 9 9 9 7 2 2 17 15 15 9 1
B2 Accounting Separation 11 11 5 5 11 5 17 11 10 1 3 3 11 5 5 11 1
B3 Non-discrimination & 

Margin Squeeze 5 5 16 10 11 1 16 5 14 5 2 4 11 14 5 11 2
B4 Rights of Way & Facilities 

Sharing 13 9 5 3 3 5 1 16 9 5 13 1 11 13 17 5 11
B5 Numbering 14 8 15 1 1 12 6 12 8 11 8 1 17 15 4 6 4
B6 Frequencies 1 1 1 14 16 7 10 10 7 1 7 14 10 16 10 1 1
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C. EFFECTIVENESS OF 
IMPLEMENTATION
C1 Narrowband Voice 7 7 17 4 16 11 5 13 14 7 11 2 15 6 7 2 1
C2 Mobile Services 8 13 6 3 2 6 15 13 9 17 9 15 4 9 9 1 4
C3 Business Services 5 10 15 5 10 3 7 15 7 10 7 2 15 3 10 10 1
C4 Broadband 7 6 15 3 12 1 12 17 10 14 3 3 16 7 7 10 2
Overall 11 14 13 2 11 3 15 16 8 9 6 4 17 10 7 5 1


