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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção 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:

- Tendo em conta a sua Resolução de 21 de Junho de 2007 sobre a confiança dos 
consumidores no meio digital1,

1. Observa que as tecnologias da informação e das comunicações (TIC) devem ser 
disponibilizadas a todos os sectores da nossa sociedade, reconhecendo também que as 
TIC serão um factor essencial de impulso da produtividade e da competitividade 
económica no futuro e um elemento importante na consolidação de um mercado único 
em linha; considera que, para assegurar o êxito do mesmo, os consumidores e os 
cidadãos devem estar no centro da elaboração de uma agenda digital que deve ter por 
objectivo tornar a Europa um interveniente importante à escala global no domínio das 
TIC;

2. Salienta a importância das indústrias de conteúdos criativos para a sociedade da 
informação, enquanto sector em rápido crescimento e dinâmico que contribui para o 
crescimento e o emprego;

3. Exorta a Comissão a publicar um relatório anual sobre os progressos da aplicação de 
instrumentos políticos específicos nos Estados-Membros, como a banda larga, a 
info-inclusão, a saúde e a aprendizagem em linha e os negócios electrónicos 
(eBusiness), que indique a forma como estes instrumentos têm sido adaptados de 
forma inovadora, a fim de prestar um serviço aos consumidores que reflicta os 
avanços no sector das TIC, e a trabalhar no sentido de disponibilizar em linha ao 
consumidor o maior número possível de serviços públicos, reconhecendo 
simultaneamente também a necessidade de educar os cidadãos em toda a UE para 
explorar plenamente os benefícios das TIC;

4. Congratula-se com a posição expressa pela Comissária Kroes segundo a qual a 
Agenda Digital só é legítima se o acesso pleno for garantido para os particulares e as 
pequenas empresas, e solicita à Comissão que apresente propostas específicas para 
lutar contra a fractura digital;

5. Solicita à Comissão, em cooperação com os Estados-Membros, que expanda a sua 
política para a promoção da literacia digital, para que todos os cidadãos sejam capazes 
de utilizar as tecnologias em linha no seu dia-a-dia com o objectivo de desenvolver 
novas oportunidades sociais, económicas e empresariais;

6. Congratula-se com a rápida aplicação da legislação relativa à itinerância; salienta a 
necessidade ulterior de uma vigilância constante dos preços dos serviços de itinerância 
na UE, incluindo os preços dos serviços de itinerância de dados, para garantir um 
mercado interno em bom funcionamento, adequado ao consumidor e competitivo;

                                               
1 Textos Aprovados, P6_TA(2007)0287.
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7. Salienta que a Comissão e os Estados-Membros deverão continuar a agir no sentido de 
melhorar a segurança digital, com o objectivo de informar os cidadãos sobre as formas 
de prevenir os riscos digitais e de reforçar a sua confiança em relação aos novos 
recursos tecnológicos;

8. Sublinha a necessidade de superar os obstáculos ao comércio electrónico 
transfronteiras e aumentar a confiança dos consumidores através do desenvolvimento 
de uma política eficaz para um mercado único digital na Europa, tornando os serviços 
públicos em linha na Europa (como, por exemplo, entre outros serviços públicos em 
linha, serviços que têm por objecto livros, conteúdos audiovisuais e conteúdos 
musicais) mais competitivos, acessíveis, transnacionais e transparentes, respeitando as 
regras aplicáveis em matéria de direitos de autor e prevendo, ao mesmo tempo, o mais 
elevado nível possível de protecção dos consumidores e acabando com a 
discriminação territorial (por exemplo, com base no país de residência ou no país de 
emissão do cartão de crédito);

9. Salienta a necessidade de lançar iniciativas nos Estados-Membros destinadas a 
melhorar as cibercompetências do público em geral; assinala a importância de dotar os 
cidadãos da UE de competências digitais para os ajudar a explorar plenamente os 
benefícios da presença em linha e da participação na sociedade digital; realça o 
potencial associado a este facto em termos de compras transfronteiras e de acesso a 
serviços digitais;

10. Reconhece a importância de uma Carta Europeia dos Direitos dos Utilizadores que 
clarifique os direitos e as obrigações dos consumidores da sociedade de informação; 
considera que esta carta deve incluir, designadamente, os direitos dos utilizadores 
relativamente aos conteúdos digitais e assegurar a interoperabilidade mínima 
(sobretudo entre as administrações públicas) e as respectivas normas básicas, 
especialmente no que se refere à protecção da privacidade e aos direitos dos 
utilizadores vulneráveis (por exemplo, melhorando o acesso das pessoas com 
deficiência às páginas Internet); salienta que uma Carta Europeia dos Direitos dos 
Utilizadores deve abranger também a propriedade intelectual dos autores, editores e 
fornecedores de conteúdos; salienta que uma Carta Europeia dos Direitos dos 
Utilizadores deve integrar também o quadro actual dos direitos de autor e lograr um 
justo equilíbrio entre os direitos dos titulares de direitos e o acesso do público em geral 
aos conteúdos (em particular, conteúdos criativos) e ao conhecimento; observa que, 
por princípio, as sanções no domínio dos direitos de autor devem visar os exploradores 
comerciais antes dos cidadãos individuais;

11. Realça que é essencial ter uma forma de abordagem global, quando se trata de desafios 
como a protecção de dados e a pirataria; incentiva, quanto a isto, uma estreita 
cooperação entre a UE e o Fórum sobre a Governação da Internet;

12. Realça a importância que uma agenda digital forte terá na realização do mercado 
interno, tanto na eliminação das barreiras administrativas e regulamentares ao 
comércio transfronteiras como no reforço da segurança e confiança nos serviços em 
linha; constata a fragmentação do mercado único dos serviços e produtos digitais;
solicita, portanto, à Comissão que aborde o problema em torno desta lacuna digital, 
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incluindo o reforço da eficácia em termos de execução e vias de recurso 
transfronteiras;

13. Observa que o quadro jurídico em que os Estados-Membros podem subvencionar um 
serviço universal se encontra agora completamente desactualizado; solicita à 
Comissão que apresente, sem demora, a sua há muito esperada revisão do serviço 
universal, para não retardar as novas iniciativas de estímulo à banda larga e ao acesso 
móvel de alto débito de dados;

14. Observa que as regras das ajudas de Estado encerram alguns pontos ambíguos que 
podem afectar os serviços de banda larga socialmente apoiados, nomeadamente no 
tocante à capacidade das autoridades públicas em consolidar as suas próprias 
necessidades de rede enquanto base para os novos investimentos; solicita à Comissão 
que aborde urgentemente estes problemas;  

15. Assinala a importância de garantir aos utilizadores finais com deficiência um acesso 
de nível equivalente ao disponível para os outros utilizadores finais, conforme 
solicitado pelo Parlamento Europeu na sua revisão da Directiva relativa ao serviço 
universal e aos direitos dos utilizadores; solicita à Comissão que tenha as necessidades 
dos utilizadores com deficiência na máxima consideração na "agenda 2015.eu";

16. Salienta a necessidade de aplicar plenamente o novo quadro regulamentar das 
comunicações electrónicas para lograr mercados competitivos das redes, dos produtos 
e dos serviços de comunicações electrónicas, um ambiente saudável para os 
investimentos em novas tecnologias e um mercado único reforçado no domínio da 
sociedade da informação; salienta que uma regulamentação económica pró-
competitiva só pode ser retirada quando estiverem criados mercados plenamente 
competitivos.
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