
AD\915407PT.doc PE489.674v02-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

2011/0299(COD)

12.10.2012

PARECER
da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

dirigido à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo a orientações para as redes transeuropeias de telecomunicações e que 
revoga a Decisão n.º 1336/97/CE
(COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))

Relatora de parecer: Marielle Gallo



PE489.674v02-00 2/15 AD\915407PT.doc

PT

PA_Legam



AD\915407PT.doc 3/15 PE489.674v02-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A relatora de parecer felicita a Comissão pela proposta de orientações para as redes 
transeuropeias de telecomunicações que contribuem para os compromissos da Estratégia 
Europa 2020 e da estratégia digital para a Europa.

A presente proposta apresenta orientações para as redes transeuropeias de telecomunicações.
Nesse âmbito, propõe objetivos e prioridades para projetos de interesse comum que visam 
eliminar os estrangulamentos, oferecendo a conectividade com a rede e o acesso, inclusive
transfronteiras, às infraestruturas de serviços públicos digitais.

Neste período de consolidação orçamental e de fraco crescimento económico, a relatora 
espera que os novos instrumentos propostos pela Comissão no Mecanismo Interligar a Europa 
conferirão uma nova dinâmica de mercado para a concretização do mercado único digital.
A economia da Internet, e o seu peso em termos de emprego, é fundamental e atingirá mais de 
800 mil milhões de euros em 2016, ou seja mais de 5 % do PIB da União Europeia. A Internet 
transformou a forma como vivemos, como trabalhamos, como acedemos à informação e como 
interagimos uns com os outros e tem um enorme potencial para alterar muitos outros aspetos 
das nossas vidas, tais como o acesso aos conhecimentos e à educação. A Internet transformou 
igualmente a forma como comparamos, compramos ou vendemos produtos e serviços, como 
procuramos ou disponibilizamos informações e como gerimos os nossos pagamentos ou 
dados. O comércio eletrónico e, de um modo geral, os serviços digitais fazem já parte da vida 
dos consumidores, das empresas e dos cidadãos em geral.

Permanecem ainda, não obstante, alguns obstáculos que bloqueiam a consecução do mercado 
único digital: a falta de investimento nas infraestruturas de banda larga e em especial nas
zonas rurais da UE, e a inexistência de uma estratégia europeia para o desenvolvimento de 
infraestruturas de serviços digitais transfronteiriços. O custo desta perda de rendimento está 
avaliado em, pelo menos, 4,1% do PIB até 2020, ou seja, 500 mil milhões de euros, ou 1000 
euros por cidadão1.

A relatora de parecer acredita que esta situação causa problemas, nomeadamente às PME que 
devido à falta de conexão a uma rede com qualidade e velocidade suficientes não beneficiam 
das novas tecnologias, como a "nebulosa computacional", que favorece uma oferta comercial 
inovadora e importantes economias de escala.

A relatora teme também que a falta de acesso à banda larga ultra rápida prejudique os 
consumidores mais vulneráveis. Sem banda larga ultra rápida, estas pessoas veem-se 
impedidas de aceder a uma larga gama de novas aplicações ou serviços, por exemplo a 
comparação de preços em linha, e são levadas por uma espiral que as afasta das ofertas mais 
vantajosas.
Consequentemente, a relatora relembra a importância do objetivo da estratégia digital para a 
Europa: garantir benefícios económicos e sociais duradouros graças a um mercado digital 
único baseado na Internet de banda larga ultra rápida.

                                               
1 Copenhagen Economics, «The Economic Impact of a European digital Single Market», março de 2010.
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A relatora deseja ainda salientar a importância da cibersegurança, para garantir a proteção dos 
consumidores. Os serviços digitais têm um papel constantemente maior nas nossas vidas 
quotidianas e recorrem por isso a um certo número de dados pessoais ou públicos que 
aumenta constantemente. Por essa razão é imperativo um ambiente em linha seguro.

A relatora apoia a análise da Comissão, segundo a qual a não-conclusão do mercado único 
digital se deve a um problema não só de oferta mas também de procura. Por isso, um dos 
objetivos dos projetos de interesse comum deveria incentivar a procura de serviços de banda 
larga rápida e ultra rápida, nomeadamente através de serviços administrativos em linha.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões, intitulada «Banda 
larga europeia: investir no crescimento 
induzido pelas tecnologias digitais» 
conclui que, devido ao papel fundamental 
desempenhado pela Internet, os benefícios 
para a sociedade em geral afiguram-se 
muito maiores do que os incentivos para o 
setor privado investir em redes mais 
rápidas. Os apoios públicos neste domínio 
são, pois, necessários, mas não devem 
distorcer indevidamente a concorrência.

(4) A comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões, intitulada «Banda 
larga europeia: investir no crescimento 
induzido pelas tecnologias digitais» 
conclui que, devido ao papel fundamental 
desempenhado pela Internet, os benefícios 
para a sociedade em geral afiguram-se 
muito maiores do que os incentivos para o 
setor privado investir em redes mais 
rápidas. Os apoios públicos neste domínio 
são, pois, necessários, nomeadamente no 
meio rural, mas não devem distorcer 
indevidamente a concorrência.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(6-A) A neutralidade das redes é 
especialmente importante para uma 
Internet aberta.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Os projetos de interesse comum 
incluídos no presente Regulamento devem 
também contribuir para reforçar a coesão 
económica, social e territorial da União, 
em conformidade com o artigo 174.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia. A este respeito, será dada 
especial atenção às zonas rurais, isoladas 
ou pouco povoadas.

Justificação
A União Europeia deve atuar sobretudo onde existem falhas de mercado. A fim de reforçar 
a coesão do seu território, a UE deve assegurar que mesmo os territórios menos povoados 
ou mais isolados tenham um acesso de qualidade às infraestruturas de telecomunicações.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) No que toca ao recurso às parcerias 
público-privadas para prestar serviços de 
banda larga rápida, particularmente em 
zonas rurais, é desejável que tais 
parcerias se façam entre as autoridades 
regionais e locais e as PME de TIC no 
domínio dos serviços de TIC públicos, 
com financiamento europeu, dado que 
podem constituir uma base sustentável 
para o desenvolvimento local de 
competências e de conhecimentos em toda 
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a União.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Há ainda benefícios económicos e 
sociais consideráveis associados à banda 
larga de débito mais elevado que não 
podem ser captados nem quantificados 
monetariamente pelos investidores. A 
banda larga rápida e ultra-rápida é a 
infraestrutura essencial para o 
desenvolvimento e a implantação de 
serviços digitais, que dependem da 
disponibilidade, do débito, da fiabilidade e 
da resiliência das redes físicas. A 
implantação e a aceitação de redes mais 
rápidas abrem o caminho a serviços 
inovadores que tiram partido dos débitos 
mais elevados. São necessárias medidas a 
nível da União para maximizar as sinergias 
e as interações entre essas duas 
componentes das redes de 
telecomunicações digitais.

(10) Há ainda benefícios económicos e 
sociais consideráveis associados à banda 
larga de débito mais elevado que não 
podem ser captados nem quantificados 
monetariamente pelos investidores. A 
banda larga rápida e ultrarrápida é a 
infraestrutura essencial para o 
desenvolvimento e a implantação 
abrangentes de serviços digitais, que 
dependem da disponibilidade, do débito, da 
fiabilidade e da resiliência das redes 
físicas. A implantação e a aceitação de 
redes mais rápidas abrem o caminho a
serviços inovadores que tiram partido dos 
débitos mais elevados. São necessárias 
medidas a nível da União para maximizar 
as sinergias e as interações entre essas duas 
componentes das redes de 
telecomunicações digitais, tendo em conta, 
em especial, o aumento do número de 
aparelhos móveis ligados à Internet, como 
smartphones e tablets.

Justificação

A utilização de novos aparelhos reforça a necessidade de infraestruturas de 
telecomunicações eficazes.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) O desenvolvimento de redes de 
acesso que facilitem as ligações 
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domésticas individuais é particularmente 
importante para o fornecimento no meio 
rural.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Melhorando e preservando o acesso à 
riqueza e diversidade dos conteúdos e 
dados culturais da Europa na posse de 
organismos públicos e promovendo a sua 
reutilização no pleno respeito dos direitos 
de autor e direitos conexos, apoia-se a 
criatividade e incentiva-se a inovação e o 
empreendedorismo. O acesso sem entraves 
a recursos multilingues reutilizáveis 
contribuirá para superar as barreiras 
linguísticas, que minam o mercado interno 
dos serviços em linha e limitam o acesso 
ao conhecimento.

(18) Melhorando e preservando o acesso à 
riqueza e diversidade dos conteúdos e 
dados culturais da Europa na posse de 
organismos públicos e promovendo a sua 
reutilização no pleno respeito dos direitos 
de autor e direitos conexos, apoia-se a 
criatividade e incentiva-se a inovação e o 
empreendedorismo. O acesso sem entraves 
a recursos multilingues reutilizáveis 
contribuirá para superar as barreiras 
linguísticas, que minam o mercado interno 
dos serviços em linha e limitam o acesso 
ao conhecimento. Porém, os responsáveis 
nacionais, regionais e locais devem ter a 
possibilidade de determinar 
autonomamente o uso das suas 
informações e de cobrir uma parte 
substancial dos custos decorrentes das 
suas funções de serviço público.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Para ter em conta a evolução no 
domínio das tecnologias da informação e 
das comunicações, o poder de adotar atos 
deve, em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, ser delegado na Comissão, 
no que respeita à alteração do anexo do 
presente regulamento. É particularmente 

(21) Para ter em conta a evolução no 
domínio das tecnologias da informação e 
das comunicações, o poder de adotar atos 
deve, em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, ser delegado na Comissão, 
no que respeita à alteração do anexo do 
presente regulamento. É particularmente 
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importante que a Comissão proceda às 
devidas consultas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos. 
O objetivo dessa delegação é responder à 
evolução tecnológica e dos mercados, às 
novas prioridades políticas e às 
oportunidades para explorar sinergias entre 
as diferentes infraestruturas, 
nomeadamente nos domínios da energia e 
dos transportes. O âmbito da delegação 
limita-se à alteração da descrição dos 
projetos de interesse comum, ao acrescento 
de um projeto de interesse comum ou à 
supressão de um projeto de interesse 
comum obsoleto, de acordo com critérios 
predefinidos, claros e transparentes.

importante que a Comissão proceda às 
devidas consultas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos, 
bem como a nível regional e local. O 
objetivo dessa delegação é responder à 
evolução tecnológica e dos mercados, às 
novas prioridades políticas e às 
oportunidades para explorar sinergias entre 
as diferentes infraestruturas, 
nomeadamente nos domínios da energia e 
dos transportes. O âmbito da delegação 
limita-se à alteração da descrição dos 
projetos de interesse comum, ao acrescento 
de um projeto de interesse comum ou à 
supressão de um projeto de interesse 
comum obsoleto, de acordo com critérios 
predefinidos, claros e transparentes.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) contribuir para o crescimento 
económico e apoiar o desenvolvimento do 
mercado único, com vista ao aumento da 
competitividade da economia europeia, 
designadamente das pequenas e médias 
empresas (PME);

(1) contribuir para o crescimento 
económico e apoiar o desenvolvimento do 
mercado único e incentivar a integração 
digital de todas as regiões económica e 
culturalmente desfavorecidas, com vista 
ao aumento da competitividade da 
economia europeia, designadamente das 
pequenas e médias empresas (PME);

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) contribuir para a melhoria da vida 
quotidiana dos cidadãos, das empresas e 
das administrações públicas, promovendo a 
interligação e interoperabilidade das redes 
de telecomunicações nacionais e o acesso 

(2) contribuir para a melhoria da vida 
quotidiana dos cidadãos, das empresas e 
das administrações públicas, promovendo a 
interligação e interoperabilidade das redes 
de telecomunicações nacionais e o acesso 
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às mesmas; às mesmas, a preços acessíveis;

Alteração 11
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) incentivar a implantação à escala 
europeia de redes de banda larga rápidas e 
ultra-rápidas, que, por sua vez, facilitarão o 
desenvolvimento e a implantação de 
serviços digitais transeuropeus;

(3) incentivar a implantação à escala 
europeia de redes de banda larga rápidas e 
ultra rápidas, colocando a ênfase, no 
respeito do princípio da neutralidade 
tecnológica, nas zonas rurais e de baixa 
densidade populacional que, por sua vez, 
facilitarão o desenvolvimento e a 
implantação de serviços digitais 
transeuropeus;

Justificação

A União Europeia deve atuar sobretudo onde existem falhas de mercado. A fim de reforçar a 
coesão do seu território, a UE deve assegurar que mesmo os territórios menos povoados ou 
mais isolados tenham um acesso de qualidade às infraestruturas de telecomunicações.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) estimular a procura de serviços que 
requeiram alta velocidade, em particular 
através do desenvolvimento de serviços 
administrativos em linha, que 
contribuirão para desenvolver o mercado 
interno digital;

Justificação

A procura, hoje ainda demasiado insuficiente, deve ser estimulada, a fim de criar um círculo 
virtuoso onde uma procura acrescida favorecerá o desenvolvimento de novos serviços para 
os consumidores.

Alteração 13
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) a implantação de redes de banda larga 
ultra-rápida que assegurem a transmissão 
de dados com um débito de 100 Mb/s ou 
superior;

(a) a implantação generalizada de redes de 
banda larga ultrarrápida que assegurem a 
transmissão de dados com um débito de 
100 Mb/s ou superior;

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a implantação de redes de banda larga 
que liguem as regiões insulares, sem litoral 
e periféricas às regiões centrais da União, 
assegurando nessas regiões débitos de 
transmissão suficientes para 
proporcionarem uma conectividade em 
banda larga de 30 Mb/s ou superior;

(b) a implantação de redes de banda larga, 
nomeadamente de “redes de acesso”, que 
liguem as regiões insulares, sem litoral e 
periféricas às regiões centrais da União, 
assegurando nessas regiões débitos de 
transmissão suficientes para 
proporcionarem uma conectividade em 
banda larga de 30 Mb/s ou superior;

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os Estados-Membros e/ou outras 
entidades responsáveis pela execução dos 
projetos de interesse comum ou que 
contribuem para essa execução devem 
tomar as necessárias medidas jurídicas, 
administrativas, técnicas e financeiras em 
conformidade com as especificações 
correspondentes do presente regulamento.

(3) Os Estados-Membros e/ou outras 
entidades, incluindo as autoridades 
administrativas regionais e locais,
responsáveis pela execução dos projetos de 
interesse comum ou que contribuem para 
essa execução devem tomar, quando 
oportuno, as necessárias medidas jurídicas, 
administrativas, técnicas e financeiras em 
conformidade com as especificações 
correspondentes do presente regulamento.
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Alteração 16

Proposta de regulamento
Anexo – secção 1 – alínea a) – n.º 2-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Quando obras de infraestruturas são 
lançadas na União, seja em que tipo de 
rede for (transportes, energia ou 
telecomunicações), pode ser feita, 
simultaneamente, a cartografia das outras 
redes.

Justificação

O objetivo é criar sinergias, pois as atividades de cartografia têm custos muito elevados e, a 
partir do momento em que se iniciam obras de abertura de solos a fim de modificar ou de 
modernizar uma rede, pode ser oportuno aproveitar estas obras para a realização da 
cartografia das outras redes.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Anexo – secção 2 – parágrafo 9 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As ações que contribuem para o projeto de 
interesse comum no domínio das redes de 
banda larga, independentemente da 
tecnologia utilizada, devem:

As ações que contribuem para o projeto de 
interesse comum no domínio das redes de 
banda larga, independentemente da 
tecnologia utilizada, devem, sempre que 
for possível demonstrar que o mercado 
não é capaz de fornecer esta 
infraestrutura comercialmente:

Justificação

É conveniente especificar que o apoio apenas deve ser prestado nos domínios em que o 
mercado não é capaz.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Anexo – secção 3 – subsecção “Segurança” – título “Infra-estruturas de serviços Internet 
mais seguras” – parágrafo 3 – alínea e-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

Plataforma europeia de resolução em 
linha de litígios
Este serviço fornecerá uma plataforma 
para a resolução extrajudicial de litígios 
contratuais entre consumidores e 
comerciantes. Permitir-lhes-á apresentar 
um litígio em linha na sua língua, após o 
que serão orientados para uma entidade 
nacional de resolução alternativa de 
litígios, que terá competência para tratar e 
resolver o litígio de forma transparente, 
eficaz e imparcial.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Anexo – secção 3 – subsecção “Segurança” – título “Infra-estruturas críticas da 
informação” – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Serão criados e implantados canais e 
plataformas de comunicação, a fim de
reforçar a capacidade de preparação, de 
partilha de informações, de coordenação e 
de resposta a nível da UE.

A facilitação do desenvolvimento de
canais e plataformas de comunicação nos 
Estados-Membros deve reforçar a 
capacidade de preparação, de partilha de 
informações, de coordenação e de resposta 
a nível da UE, tendo simultaneamente em 
conta as capacidades e as iniciativas 
nacionais existentes.

Justificação

A Comissão deve desempenhar um papel facilitador e deve ter em conta as capacidades e as 
iniciativas existentes nos Estados-Membros. A presente alteração permitiria esclarecer este 
aspeto.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Anexo – secção 3 – subsecção “Segurança” – título “Infra-estruturas críticas da 
informação” – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A plataforma de base de serviços será
formada por uma rede de equipas 
nacionais/governamentais de resposta a 
emergências informáticas (CERT), tendo 
por base um conjunto mínimo de 
capacidades de base. Essa rede constituirá 
a estrutura de base de um sistema europeu 
de partilha de informações e de alerta 
(SEPIA) para os cidadãos e as PME da UE.

A plataforma de base de serviços será 
formada por uma rede de equipas 
nacionais/governamentais de resposta a 
emergências informáticas (CERT), tendo 
por base um conjunto mínimo de 
capacidades de base. Essa rede poderá 
fornecer uma quantidade limitada de 
informações a um sistema europeu de 
partilha de informações e de alerta 
(SEPIA) para os cidadãos e as PME da UE.

Justificação

O relatório de execução da ENISA sobre o SEPIA, de outubro de 2011, refere que as 
condições operacionais das CERT nacionais/governamentais em termos de âmbito de 
aplicação, ênfase e recursos constituem um sério desafio à ideia de respeitar as CERT 
nacionais/governamentais enquanto nó central e força motriz do SEPIA nos 
Estados-Membros.  Não seria adequado que as CERT constituíssem a estrutura de base do 
SEPIA. Outras organizações que têm as PME e os cidadãos como clientes principais devem 
desempenhar um papel mais importante.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Anexo – secção 3 – subsecção “Segurança” – título “Infra-estruturas críticas da 
informação” – parágrafo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Serviços proactivos - observação
tecnológica e difusão e partilha de 
informações relativas à segurança, 
avaliações da segurança, fornecimento de 
orientações para a configuração da 
segurança, fornecimento de serviços de 
deteção de intrusões;

(a) O SEPIA deve proporcionar aos 
cidadãos e às PME da União os 
conhecimentos e as competências 
necessárias que lhes permitam proteger os 
seus sistemas e recursos informáticos. A 
criação de uma rede de 
nacional/governamental CERT deve 
facilitar a partilha de informações e a 
cooperação entre os Estados-Membros.

Justificação

O relatório de execução da ENISA sugere que este tipo de informação detalhada não seria 
muito relevante para as PME e para os cidadãos. Os pormenores exatos dos serviços devem 
ser definidos em trabalhos suplementares da ENISA. As atividades da rede de CERT 
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nacionais/governamentais são suscetíveis de ser definidas de forma mais aprofundada no 
final deste ano, no regulamento da Comissão sobre Cibersegurança, pelo que não devem ser 
definidas na presente proposta de regulamento.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Anexo – secção 3 – subsecção “Segurança” – título “Infra-estruturas críticas da 
informação” – parágrafo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Serviços reativos – tratamento de 
incidentes e resposta aos mesmos, emissão 
de avisos e alertas, análise e tratamento 
de vulnerabilidades, tratamento de 
anomalias (alertas muito fiáveis 
respeitantes a novos tipos de malware 
(software malévolo) e outros elementos 
anómalos).

Suprimido

Justificação

O relatório de execução da ENISA sugere que este tipo de informação detalhada não seria 
muito relevante para as PME e para os cidadãos. Os pormenores exatos dos serviços devem 
ser definidos em trabalhos suplementares da ENISA. As atividades da rede de CERT 
nacionais/governamentais são suscetíveis de ser definidas de forma mais aprofundada no 
final deste ano, no regulamento da Comissão sobre Cibersegurança, pelo que não devem ser 
definidas na presente proposta de regulamento.
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