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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. Recorda o objectivo da Comissão de lutar contra a fractura digital e garantir a 
universalização do acesso à banda larga, dado tratar-se de um serviço essencial para o 
desenvolvimento das regiões geograficamente remotas, incluindo regiões pouco povoadas, 
insulares e montanhosas, e para a melhoria das competências e da literacia digitais;

2. Exorta a Comissão a incentivar os Estados-Membros a, tendo em vista a realização dos 
objectivos da agenda digital e quando a cobertura de banda larga estiver generalizada na 
Europa, dotarem igualmente as zonas rurais de redes rápidas e ultra-rápidas; considera, 
neste contexto, que a instalação de FTTB (fibra até ao edifício) e de FTTH (fibra até à 
residência) deve ser intensificada, de modo a evitar a criação de soluções transitórias não 
rentáveis;

3. Lembra que as novas tecnologias e o acesso a ligações de alta velocidade têm um impacto 
positivo na educação, informação, comunicação e lazer dos cidadãos;

4. Considera essencial ultrapassar as barreiras que impedem parte da população de utilizar a 
Internet e implicar o maior número de partes interessadas no fornecimento de: (1)
formação e acesso público a serviços de banda larga, (2) assistência económica à 
aquisição de serviços e equipamento de banda larga e (3) incentivos ao desenvolvimento 
de tecnologia e de conteúdos destinados a satisfazer necessidades específicas dos 
utilizadores;

5. É de opinião que, embora a implantação da infra-estrutura digital deva ser inicialmente 
orientada para o mercado e tecnologicamente neutra, pode haver a necessidade de 
propiciar, a nível europeu, nacional e regional, a obtenção de apoio financeiro público 
para garantir normas em matéria de qualidade, diversidade de conteúdos e democratização 
do acesso à banda larga, principalmente nas regiões em que as probabilidades de 
investimento empresarial são reduzidas;

6. Nota, contudo, que a realização de programas de ajuda da União comporta custos 
administrativos e de planificação elevados, em particular para as PME e as autoridades 
locais e regionais, e que, na prática, existe uma incerteza jurídica que, frequentemente, 
desencoraja os investimentos programados; insta, por conseguinte, a Comissão a examinar 
a possibilidade de simplificar as regras aplicáveis às ajudas e de as tornar mais atractivas 
para os investidores, bem como a estudar a forma de melhorar a coordenação entre 
programas europeus e nacionais;

7. Reafirma o princípio de neutralidade da rede e considera que o acesso aberto e equitativo 
às infra-estruturas de comunicação e à tecnologia da informação é fundamental para 
assegurar o progresso social, económico e cultural;

8. Salienta que a oferta de conteúdos de qualidade deve constituir uma prioridade no 
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desenvolvimento de redes de banda larga e que estes conteúdos devem contribuir para o 
acesso, a partilha e a divulgação de bens e serviços culturais, o desenvolvimento de 
espaços de criatividade e de expressão, bem como para o intercâmbio entre criadores;

9. Recorda a importância de os organismos de radiodifusão estarem em condições de 
oferecer conteúdos audiovisuais pluralistas e de qualidade, utilizando as plataformas de 
difusão existentes, incluindo as plataformas terrestres, bem como as redes de banda larga, 
sobretudo para serviços a pedido, desde que as redes de banda larga satisfaçam os mesmos 
requisitos em termos de qualidade de serviço e procurem maximizar a eficácia do 
respectivo espectro e a sua cobertura;

10. Salienta, no contexto da interligação entre a criação e o desenvolvimento de redes de 
banda larga móvel e as políticas em matéria de radiofrequências, que as políticas 
europeias nesta matéria devem ter necessariamente em conta os valores económicos, 
sociais e culturais das radiofrequências;

11. Salienta a necessidade de uma utilização eficaz das frequências existentes e insta à 
neutralidade tecnológica;

12. Salienta, em consequência, que a utilização de radiofrequências por utilizadores já 
existentes, como a rádio e as tecnologias PMSE (serviços de realização de programas e de 
eventos especiais), que se revestem de grande importância para a criação e a divulgação 
de conteúdos culturais, bem como para a diversidade linguística e cultural e o apoio à 
divulgação de opiniões e ao pluralismo dos meios de comunicação social, não pode ser 
interrompida pela criação e pelo desenvolvimento de redes de banda larga móvel e deve 
dispor de espaço para se desenvolver;

13. Nota que, para oferecerem conteúdos audiovisuais pluralistas e de qualidade a preços 
acessíveis para os consumidores, os organismos de radiodifusão devem poder escolher 
entre as diferentes plataformas de radiodifusão, tendo em conta a sua eficiência técnica e a 
sua rentabilidade: banda larga para serviços a pedido e televisão terrestre para a 
transmissão de conteúdos lineares para grandes audiências;

14. Recomenda aos Estados-Membros que promovam uma política de acesso equitativo aos 
conteúdos, garantindo prioritariamente a ligação dos serviços públicos, especialmente 
escolas e universidades, à banda larga, a fim de favorecer a partilha de conhecimentos, 
bem como a promoção da diversidade cultural e linguística e a valorização do património 
cultural da Europa; nota ainda que a educação e a cultura não constituem factores isolados 
da economia no seu todo, e sublinha a importante mais-valia gerada por este sector;

15. Propõe que os Estados-Membros sejam instados a implementar políticas públicas de apoio 
à introdução de novas tecnologias e que seja promovida a introdução de métodos de 
ensino digitais; convida, neste contexto, a Comissão a promover o intercâmbio de boas 
práticas entre os Estados-Membros e entre os Estados-Membros e países terceiros;

16. Sublinha que a implantação de infra-estruturas digitais cria boas oportunidades para a 
aprendizagem à distância, nomeadamente nas regiões ultraperiféricas;

17. Insta a Comissão a publicar orientações para o investimento em redes de banda larga, 
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incluindo para as parcerias entre o sector público e o sector privado, destinadas às 
autoridades locais e regionais, a fim de promover a plena utilização dos recursos da 
União;

18. Sublinha que o desenvolvimento de novas tecnologias da informação e da comunicação, 
aliado à Internet de banda larga, constitui uma excelente oportunidade para melhorar a 
comunicação e o diálogo entre os cidadãos e as instituições da União Europeia.
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