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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator de parecer felicita a Comissão, que propôs 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 a 
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, o relator 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. 

No entanto, existem hoje em dia barreiras que impedem a conclusão 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.

O relator 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. 

O relator 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 os afasta das ofertas mais 
vantajosas.
Consequentemente, o relator 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 The Economic Impact of a European Digital Single Market, Copenhagen Economics, março de 2010
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O relator 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. 

O relator 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 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As redes e os serviços de 
telecomunicações são cada vez mais 
infraestruturas assentes na Internet, estando 
as redes de banda larga e os serviços 
digitais estreitamente interligados. A 
Internet está a tornar-se a plataforma 
dominante para comunicações, serviços e 
negócios. Por conseguinte, a 
disponibilidade transeuropeia de acesso 
rápido à Internet e aos serviços digitais de 
interesse público é essencial para o 
crescimento económico e o mercado único.

(1) As redes e os serviços de 
telecomunicações são cada vez mais 
infraestruturas assentes na Internet, estando 
as redes de banda larga e os serviços 
digitais estreitamente interligados. A 
Internet está a tornar-se a plataforma 
dominante para comunicações, serviços e 
negócios. Por conseguinte, a 
disponibilidade transeuropeia de acesso 
rápido à Internet e aos serviços digitais de 
interesse público é essencial para o 
crescimento económico e o mercado 
interno.

(Esta alteração aplica-se ao texto 
legislativo na sua totalidade; a sua adoção 
impõe adaptações técnicas a todo o texto, 
nomeadamente a substituição do termo 
"mercado único digital", pelo termo 
"mercado interno digital".)

Or. fr
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Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Os projetos de interesse comum 
citados 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 dado 
especial realce às zonas rurais, isoladas 
ou pouco povoadas.

Or. fr

Justificação

A União Europeia deve, antes de mais, intervir onde haja deficiências de mercado. A fim de 
reforçar a coesão do seu território, a UE deve garantir que mesmo os territórios mais 
fracamente povoados ou isolados têm um acesso de boa qualidade às infraestruturas de 
telecomunicações.

Alteração 3
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 

(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 



PE489.674v01-00 6/7 PA\903302PT.doc

PT

e as interações entre essas duas 
componentes das redes de 
telecomunicações digitais.

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.

Or. fr

Justificação

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

Alteração 4
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, com ênfase nas zonas rurais 
e de baixa densidade populacional que, 
por sua vez, facilitarão o desenvolvimento 
e a implantação de serviços digitais 
transeuropeus;

Or. fr

Justificação

A União Europeia deve, antes de mais, intervir onde haja deficiências de mercado. A fim de 
reforçar a coesão do seu território, a UE deve garantir que mesmo os territórios mais 
fracamente povoados ou isolados têm um acesso de boa qualidade às infraestruturas de 
telecomunicações.

Alteração 5
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) estimular a procura de serviços que 
necessitam de banda larga, 
nomeadamente através do 
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desenvolvimento de serviços 
administrativos em linha, que 
contribuirão para o desenvolvimento do 
mercado interno digital;

Or. fr

Justificação

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

Alteração 6
Proposta de regulamento
Anexo – secção 1 – alínea a) – parágrafo 2-A) (novo)

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, uma cartografia das 
outras redes. 

Or. fr

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. 


