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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. Insta os Estados-Membros a abrir totalmente a rede à concorrência, em conformidade com 
o novo quadro regulamentar aplicável às telecomunicações;

2. 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 e os contadores inteligentes; exorta 
a Comissão a clarificar as normas de auxílio estatal passíveis de prejudicar a procura;

3. Nota a dificuldade em cumprir as metas da UE2020 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 assegurar que as medidas não representem um ónus 
injusto para os consumidores e as empresas, nomeadamente no que diz respeito às 
obrigações de serviço universal;

4. Exorta a Comissão e o ORECE, após consulta das autoridades públicas, a facilitar as 
parcerias público-privadas e a accionar outros instrumentos de financiamento europeu, 
incluindo o FEDER e o BERD;

5. Salienta a diferença existente entre a capacidade da rede e a experiência real do utilizador, 
uma vez que a velocidade da Internet também tem que ver com a capacidade e a
congestão das páginas na Internet; insta a Comissão a, juntamente com o ORECE, 
aperfeiçoar as suas medições de velocidade real da banda larga e a adaptar as suas metas 
em conformidade;

6. Nota que as novas redes de fibra proporcionam aos consumidores uma qualidade de 
acesso consistentemente superior à da tecnologia existente; solicita, por conseguinte, ao 
ORECE que assegure que as velocidades da banda larga tradicionalmente experimentadas 
pelos consumidores sejam divulgadas de forma equitativa, em nome da transparência 
sobre as vantagens da nova tecnologia para carregar e descarregar ficheiros;

7. Solicita uma neutralidade tecnológica que concilie tecnologias fixas, sem fios, por satélite 
e de radiofrequências; apela a uma transposição eficaz do quadro regulamentar aplicável 
às telecomunicações, nomeadamente das suas disposições relativas à neutralidade da rede, 
por forma a garantir que a implantação da banda larga não constitua um entrave à 
inovação.


