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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:

1. Observa que todos os Estados-Membros têm uma estratégia nacional de banda larga, 
mas que apenas alguns dispõem de verdadeiros planos operacionais, que incluam os 
necessários objectivos fixados para concretizar plenamente a iniciativa emblemática 
para uma Agenda Digital para a Europa, como previsto na Estratégia Europa 2020;

2. Insta os Estados-Membros a abrirem plenamente a rede à concorrência, em 
conformidade com o novo quadro regulamentar aplicável às telecomunicações; exorta 
os reguladores nacionais a usarem os seus poderes para obviar tanto as subvenções que 
distorcem a concorrência, como a emergência e abuso de posições dominantes no 
mercado e, sempre que apropriado, a observarem as regras dos contratos públicos para 
garantirem a concorrência leal;

3. Salienta a importância de mercados competitivos na consecução da banda larga a 
preços acessíveis e salienta a necessidade de uma aplicação célere e integral, por parte 
dos Estados-Membros e das autoridades reguladoras nacionais (ARN), do quadro 
revisto aplicável às telecomunicações da UE e da Recomendação sobre as redes de 
acesso da próxima geração (NGA);

4. Salienta que os serviços de banda larga são essenciais para a competitividade da 
economia e condição para que todas as regiões e sectores da sociedade beneficiem da 
tecnologia digital da UE;

5. Considera que os riscos de investimento associados à implantação de novas redes 
podem ser reduzidos através de medidas destinadas a encorajar a procura, 
nomeadamente em domínios como o da contratação pública por via electrónica, o 
comércio electrónico, a governação electrónica, os cuidados de saúde em linha, o 
ensino electrónico interactivo e os dispositivos interactivos de baixo teor de carbono 
que permitem poupar energia;

6. Salienta a importância da contratação pública pré-comercial de soluções de I&D para 
os sectores mencionados, como forma de estimular um ciclo virtuoso de 
desenvolvimento tecnológico e a procura de serviços de banda larga de alta 
velocidade;

7. Observa que a simplificação e integração do processo de subvenção contribuiria para 
acelerar a introdução da tecnologia da banda larga; exorta a Comissão a clarificar as 
regras aplicáveis aos auxílios estatais e a assegurar que os auxílios estatais tenham por 
alvo as medidas que estimulam ou consolidam a procura;

8. Reclama medidas específicas para garantir que as PME possam gozar plenamente do 
potencial da banda larga nos domínios do comércio electrónico e da contratação 
pública por via electrónica; insta a Comissão ao intercâmbio de práticas de excelência 
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e a considerar incluir um programa específico para as PME e a conectividade da banda 
larga na sua iniciativa emblemática “Agenda Digital”;

9. Exorta os Estados-Membros a promoverem e alargarem a conectividade do livre 
acesso de alta velocidade a infra-estruturas locais importantes situadas em zonas 
periféricas (escolas, hospitais e outras instituições públicas), como meio de melhorar o 
serviço público e de consolidar a conectividade a alta velocidade em zonas periféricas, 
reduzindo, assim, os custos do investimento para a distribuição privada a nível local;

10. Salienta que, para optimizar o seu impacto e os benefícios para a sociedade, a 
implantação da banda larga deveria estar associada a programas informativos sobre a 
sensibilização para a procura e programas educativos;

11. Observa a dificuldade em cumprir as metas da Estratégia Europa 2020 no tocante à 
banda larga, tendo em conta os recursos financeiros dos consumidores, das empresas e 
do sector público; insta a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem a utilização 
das infra-estruturas por terceiros, a assegurarem a não discriminação, a promoverem as 
tecnologias disponíveis e a prevenirem medidas que representem um ónus injusto para 
os consumidores e as empresas, nomeadamente no que diz respeito às obrigações de 
serviço universal; considera que as parcerias público-privadas e o investimento 
público, incluindo a título dos Fundos Estruturais, devem ser utilizados, sempre que 
necessário, para efeitos de implantação da banda larga e de reforço do acesso à 
internet de alta velocidade;

12. Exorta os Estados-Membros, a Comissão e o Organismo de Reguladores Europeus das 
Comunicações Electrónicas (ORECE), após consulta das autoridades públicas 
relevantes, a facilitarem as parcerias público-privadas e a accionarem outros 
instrumentos de financiamento europeu, incluindo o FEDER, o FEADER e o BERD; 
saúda a intenção da Comissão de incluir igualmente na lista de instrumentos de auxílio 
empréstimos a juros baixos do Banco Europeu de Investimento;

13. Sustenta que a forte procura de conectividade, que simultaneamente impulsiona o 
perfil da economia da UE em linha, contribui para a prontidão da rede da UE e satisfaz 
as mudanças societais ocorrentes no mercado único, deve ser apoiada pelos fundos 
adequados e por uma sólida infra-estrutura de concorrência, necessária à concretização 
do projecto europeu de banda larga;

14. Reconhece a lenta absorção de verbas a título dos Fundos Estruturais para 
investimentos na infra-estrutura de banda larga e a necessidade de orientação sobre a 
utilização desses instrumentos de financiamento; solicita uma análise cabal desses 
instrumentos, para identificar e eliminar os entraves que dissuadem os Estados-
Membros e as regiões de os utilizarem;

15. Considera importante para a coesão geográfica e social alargar o serviço de banda 
larga às zonas rurais e periféricas, em que há menos incentivos de mercado, o que 
reforça a atractividade dos territórios e a competitividade das empresas; entende que o 
apoio público deve conferir prioridade à instalação de infra-estruturas de banda larga 
nessas zonas;
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16. Solicita à Comissão e ao ORECE que recolham e colijam anualmente dados sobre as 
especificações da banda larga (velocidade e qualidade) e as opções de banda larga 
disponíveis para os consumidores e as empresas nos diferentes Estados-Membros, bem 
como sobre os progressos no sentido da implementação do quadro aplicável às 
telecomunicações da UE e da Recomendação sobre as NGA;

17. Observa que as novas redes de fibra óptica proporcionam aos consumidores uma 
elevada qualidade de acesso consistentemente superior à da tecnologia existente; 
considera lógico conferir prioridade ao desenvolvimento de redes de banda larga em 
fibra óptica em zonas em que essa represente a solução mais económica e sustentável 
no longo prazo; solicita ao ORECE que assegure que as velocidades da banda larga 
tradicionalmente experimentadas pelos consumidores sejam divulgadas de forma 
equitativa, a bem da transparência sobre os benefícios da nova tecnologia para 
carregar e descarregar ficheiros; exorta as ARN a tomarem medidas contra os 
operadores que não observem as recomendações do ORECE;

18. Observa a importância de um programa da política de espectro radioeléctrico 
ambicioso e prospectivo na criação de acesso de banda larga de alta velocidade na 
Europa, que concretize os objectivos da Estratégia Europa 2020 e garanta que a 
Europa seja líder mundial da inovação e do desenvolvimento industrial de altas 
tecnologias

19. Reclama uma abordagem tecnologicamente neutra, que combine tecnologias fixas, 
sem fios, por satélite e do espectro; apela a uma transposição eficaz do quadro 
regulamentar aplicável às telecomunicações, incluindo as suas disposições relativas à 
neutralidade da rede, por forma a garantir que a implantação da banda larga não 
restrinja a inovação;

20. Insta a Comissão a coordenar as melhores práticas entre Estados-Membros em matéria 
de redes sem fios de alta velocidade de livre acesso nos transportes públicos;

21. Observa que a próxima geração de telefonia móvel também poderá desempenhar um 
papel importante na abertura dos serviços de banda larga, em particular a zonas 
geográficas periféricas; considera que, na próxima atribuição de um novo espectro, os 
governos e as entidades reguladoras das telecomunicações poderiam associar a 
libertação do espectro a obrigações de reforço da cobertura para os operadores de 
telefonia móvel;

22. Sublinha a necessidade de investimento sustentado na investigação na UE, para as 
futuras tecnologias de comunicação na telefonia fixa e móvel; insta a Comissão a 
prosseguir o desenvolvimento de iniciativas conjuntas de tecnologia nestas áreas, que 
envolvam universidades, institutos de investigação, fabricantes de dispositivos e 
fornecedores serviços e conteúdos; considera que estas plataformas propiciam um 
meio excepcional de desenvolvimento e exploração de novas tecnologias e que 
proporcionarão uma significativa vantagem concorrencial à UE.
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