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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Mercado Interno 
e da Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Frisa que os serviços de Internet são disponibilizados a uma escala transfronteiras, 
exigindo, por conseguinte, uma ação concertada em consonância com a Agenda Digital da 
Europa;

2. Salienta que um mercado europeu com cerca de 500 milhões de pessoas ligadas por banda 
larga de alta velocidade funcionaria como ponta de lança para o desenvolvimento do 
mercado interno; sublinha a necessidade de associar a agenda digital à oferta de novos 
serviços, como o comércio eletrónico, serviços de saúde eletrónicos, ensino em linha, 
atividades bancárias eletrónicas e serviços eletrónicos da administração pública;

3. Recorda que um mercado único digital, em que os serviços possam circular livremente 
num mercado com 500 milhões de consumidores, constitui um motor essencial para a 
competitividade e o crescimento económico, criando postos de trabalho altamente 
qualificados e agilizando a convergência da UE para uma economia conduzida pelo 
conhecimento;

4. Salienta que a banda larga e a Internet são motores importantes do crescimento 
económico, da sociedade do conhecimento, da criação de postos de trabalho, da inovação 
e da competitividade europeia, além de estimularem o comércio e os serviços em linha; 
sublinha que os consumidores e as empresas necessitam de acesso à banda larga de forma 
a tirarem o máximo partido da Internet;

5. Realça que mais concorrência, a transparência relacionada com a gestão do tráfego e a 
qualidade do serviço, bem como a facilidade de mudança de operadores, constituem 
algumas das condições mínimas necessárias à neutralidade da Internet; reitera o seu apoio 
a uma Internet aberta, em que não se possam bloquear conteúdos e serviços comerciais 
individuais; recorda as conclusões recentes do Organismo de Reguladores Europeus das 
Comunicações Eletrónicas (ORECE) e considera que são necessárias medidas adicionais 
para garantir a neutralidade da Internet;

6. Volta a sublinhar os desafios potenciais que podem surgir em caso de desvio da 
neutralidade da rede - incluindo o comportamento anticoncorrencial, o bloqueio da 
inovação, a limitação da liberdade de expressão, a falta de sensibilização dos 
consumidores e a violação da privacidade - e considera que a falta de neutralidade 
prejudica as empresas, os consumidores e a sociedade na globalidade;

7. Salienta que, ao desenvolver o mercado único digital europeu, é importante manter os 
esforços visando proporcionar aos consumidores um acesso generalizado e de alta 
velocidade, através da promoção do acesso fixo e móvel à Internet e da implantação de 
infraestruturas da próxima geração; salienta que para isso é necessário adotar políticas que 
promovam o acesso em termos competitivos;
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8. Salienta que um mercado único digital plenamente funcional necessita de esforços 
conjugados com vista a assegurar que todos os cidadãos - qualquer que seja a sua idade, 
localização, educação e género - tenham acesso à Internet e disponham das competências 
necessárias para a utilizar; 

9. Insta a Comissão e os Estados-Membros a darem novo ímpeto à estratégia europeia para a 
banda larga rápida e ultrarrápida atualizando estes objetivos;

10. Insiste no facto de as competências digitais serem cruciais para o desenvolvimento de um 
mercado único digital competitivo e de todos os europeus deverem beneficiar das 
competências digitais adequadas; chama a atenção para o compromisso fundamental de 
reduzir para metade as lacunas que existem ao nível da literacia e das competências 
digitais até 2015;

11. Reconhece a necessidade de criar formas de aumentar a confiança dos cidadãos no 
ambiente em linha e de garantir a proteção dos dados pessoais, da privacidade e da 
liberdade de expressão e informação, incluindo a eliminação das barreiras regionais, 
técnicas e organizacionais aos mecanismos de recurso;

12. Está convicto de que a proteção da privacidade constitui um valor essencial da União 
Europeia mas, além disso, desempenha um papel central na promoção da confiança dos 
utilizadores no ambiente digital, necessária para o desenvolvimento completo do mercado 
único digital; portanto, congratula-se com a proposta da Comissão de adaptar a Diretiva 
relativa à proteção de dados ao ambiente digital atual, promovendo deste modo o caráter 
inovativo do ambiente em linha e estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias 
como, por exemplo, a computação em nuvem;

13. Salienta que os mercados em linha devem ser o mais flexíveis possível, de modo a criar 
melhores oportunidades de negócios e desenvolvimento neste setor;

14. Exorta a um mercado europeu integrado para pagamentos com cartão, através da Internet 
e móveis; insta, ao mesmo tempo, a um quadro facilitador para a faturação eletrónica; para 
o efeito, sublinha a importância da interoperabilidade de normas abertas, com vista a 
facilitar um potencial do mercado e uma concorrência máximos;

15. Salienta que o bom funcionamento da economia digital é indispensável ao bom 
funcionamento da economia da UE; observa, porém, que atualmente a livre circulação dos 
serviços digitais é gravemente travada pela fragmentação das regras a nível nacional, onde 
as empresas se defrontam com muitas barreiras às vendas transfronteiriças dentro da 
União Europeia, principalmente por causa da legislação diversa aplicável ao nível de cada 
Estado-Membro em domínios como a proteção do consumidor, o IVA, os regulamentos 
relativos a produtos específicos e as operações de pagamento; convida as instituições da 
UE a reforçarem o seu empenho em remover os principais obstáculos regulamentares e 
administrativos às transações transfronteiras em linha até 2015; exorta a Comissão a 
continuar a propor medidas legislativas específicas para abordar os principais entraves;

16. Enfatiza a importância de «balcões únicos» para o IVA, no sentido de facilitar o comércio 
eletrónico transfronteiras para as PME e de promover a faturação eletrónica; salienta, 
porém, que este tipo de «balcões únicos» só deve ser criado no quadro das instituições 
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existentes, sem aumentar a carga do contribuinte;

17. Congratula-se com a proposta legislativa da Comissão relativa à identificação eletrónica e 
aos serviços de confiança para as transações eletrónicas no mercado interno; através do 
reconhecimento e da aceitação mútuos, a nível da UE, dos sistemas de identificação 
eletrónica notificados, essa proposta possibilita as interações eletrónicas seguras e sem 
descontinuidades entre as empresas, os cidadãos e as autoridades públicas, aumentando 
assim a eficácia dos serviços em linha públicos e privados, dos negócios eletrónicos e do 
comércio eletrónico na UE;

18. Salienta a importância de uma abordagem harmonizada das exceções e das limitações no 
domínio dos direitos de autor, bem como das exceções regulamentares harmonizadas no 
domínio das marcas registadas e das patentes, que beneficiará sobretudo os investigadores 
e os responsáveis pelo desenvolvimento, para facilitar o desenvolvimento, a implantação e 
a aceitação por parte dos consumidores de serviços novos e inovadores e para garantir 
segurança jurídica às equipas de investigação, aos inovadores, aos artistas e aos 
utilizadores, indispensável para a emergência de um ambiente digital europeu com 
sucesso;

19. Sublinha a necessidade urgente que a UE confira às empresas e aos consumidores a 
confiança e os meios para negociarem em linha, por forma a aumentar o comércio 
transfronteiras; solicita, por conseguinte, a simplificação dos sistemas de licenciamento e 
um enquadramento eficaz dos direitos de autor;

20. Concorda com a Comissão quanto ao facto de não ser necessário rever o quadro jurídico 
atual previsto na Diretiva relativa ao comércio eletrónico; salienta, contudo, que são 
necessários esclarecimentos adicionais relativamente à aplicação dos procedimentos de 
aviso e de ação para lidar com os conteúdos ilegais;

21. Salienta o interesse que a transição dos serviços públicos para o digital pode ter para os 
consumidores e as empresas e convida os Estados-Membros a estabelecerem planos 
nacionais de transição para o digital que incluam objetivos e medidas para que, em 2015, 
todos os serviços públicos se encontrem disponíveis em linha;

22. Salienta que o emprego das tecnologias da informação e da comunicação no setor público 
representa o pilar do desenvolvimento da sociedade digital do conhecimento e, por 
conseguinte, insta a Comissão e os Estados-Membros a procederem ao desenvolvimento 
suplementar de serviços em linha seguros e eficazes; observa que a interoperabilidade 
transfronteiras é um pré-requisito para a adoção de soluções de faturação eletrónica 
transfronteiras, sobretudo em matéria de identificação e assinaturas eletrónicas;

23. Na sua resolução de 20 de abril de 2012 sobre o mercado único digital competitivo - a 
administração pública em linha como força motriz, o Parlamento Europeu salienta a 
importância da certeza jurídica, de um ambiente técnico preciso e de soluções de faturação 
eletrónica interoperáveis e abertas, baseadas em requisitos jurídicos, processos comerciais 
e normas técnicas comuns, a fim de facilitar a adoção em massa;

24. Salienta a necessidade de continuar a trabalhar para a harmonização dos direitos de 
propriedade intelectual, assegurando o respeito dos direitos e das liberdades dos cidadãos, 
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com vista a facilitar a realização do mercado único digital;

25. Insta a Comissão a avaliar a necessidade de criar normas uniformes e abertas na União 
Europeia para identificação e assinaturas eletrónicas;

26. Observa que os maiores obstáculos ao acesso transfronteiras aos serviços eletrónicos 
fornecidos pela administração pública provêm da utilização de assinaturas e identificação 
eletrónicas e da incompatibilidade entre os sistemas de administração pública em linha a 
nível da UE; regozija-se com a proposta da Comissão de um regulamento relativo à 
identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as transações eletrónicas no 
mercado interno;

27. Exorta os Estados-Membros a elaborarem planos nacionais de emergência em caso de 
ciberincidentes com o intuito de enfrentar perturbações ou ataques cibernéticos com uma 
importância transfronteiras, incluindo planos europeus e nacionais para infraestruturas 
críticas da informação, e a desenvolverem estratégias para uma infraestrutura mais 
resistente e segura; salienta que deve ser intensificada a cooperação internacional neste 
domínio; recorda que a responsabilidade da segurança das redes e da informação cabe a 
todas as partes interessadas, incluindo os utilizadores domésticos, os fornecedores de 
serviços e dos criadores dos serviços; recomenda que sejam incentivados programas de 
educação e formação em cibersegurança, tanto para os cidadãos como para os 
profissionais;

28. Sublinha que a Internet é cada vez mais utilizada em dispositivos móveis e apela à adoção 
de medidas destinadas a garantir o aumento do espetro de radiofrequências disponíveis 
para a Internet móvel, bem como para melhorar a qualidade dos serviços eletrónicos 
fornecidos nestes dispositivos móveis; a futura atribuição de espetro de radiofrequências 
deve abrir o caminho rumo à liderança europeia no domínio das aplicações sem fios e de 
novos serviços, com vista a estimular o crescimento europeu e a competitividade a nível 
global;

29. Constata que o tráfego de dados fixo e móvel está a aumentar exponencialmente e que um 
conjunto de ações - como mais atribuições de espetro harmonizadas para banda larga sem 
fios, o aumento da eficiência do espetro e uma implantação rápida de redes de acesso da 
próxima geração - será essencial para gerir este aumento;

30. Faz notar que um primeiro passo necessário com vista ao cumprimento dos futuros 
requisitos em termos de capacidade é a avaliação da necessidade de abrir a faixa dos 700 
MHz ao tráfego de dados móvel;

31. Reconhece que as redes de alta velocidade constituem um requisito prévio para o 
desenvolvimento dos serviços em linha e para o crescimento económico; insta a Comissão 
Europeia a estabelecer objetivos de liderança mundial na Agenda Digital para assegurar 
que a Europa se torne o líder mundial no que respeita à velocidade e à conectividade da 
Internet; convida os Estados-Membros a desenvolverem planos nacionais de banda larga e 
a adotarem planos operacionais dotados de medidas concretas para executar os ambiciosos 
objetivos de banda larga;

32. Lamenta o facto de a UE estar atrasada em matéria de ligação à Internet através da fibra; 
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exorta, por conseguinte, os Estados-Membros e a Comissão a acelerarem a difusão e 
adoção da banda larga de ultra velocidade e solicita uma estratégia europeia para a 
implantação em larga escala da FTTx (fibra até x);

33. Considera que, para além da implantação coerente das TIC, é essencial para o 
desenvolvimento do mercado único digital promover a excelência na investigação das TIC 
e incentivar os investimentos públicos e privados em investigação e inovação de alto risco 
e colaborativas das TIC; salienta que a Europa deve estar na vanguarda do 
desenvolvimento das tecnologias e normas da Internet; propõe que as próximas 
perspetivas financeiras e o programa Horizonte 2020 aumentem substancialmente o 
orçamento da UE para a investigação das TIC;

34. Faz notar que a implantação rápida da banda larga de ultra velocidade é, pois, crucial para 
a competitividade global da Europa, para o desenvolvimento da produtividade europeia e 
para o aparecimento de novas e pequenas empresas capazes de assumirem a liderança em 
diversos setores, por exemplo, nos cuidados de saúde, na indústria transformadora e nos 
serviços;

35. Reclama medidas específicas para garantir que as PME possam gozar plenamente do 
potencial da banda larga nos domínios do comércio eletrónico e da contratação pública 
por via eletrónica; insta a Comissão a apoiar as iniciativas dos Estados-Membros para 
desenvolver competências eletrónicas nas PME e incentivar modelos empresariais 
inovativos e baseados na Internet, através do Programa-Quadro para a Competitividade e a 
Inovação (PCI) e do seu futuro sucessor, o Programa para a Competitividade das 
Empresas e das PME (COSME);

36. Reconhece o impacto significativo da computação em nuvem e insta a Comissão a propor 
de imediato uma estratégia europeia nesse domínio;

37. Insta a Comissão e os Estados-Membros a desenvolverem programas de formação em 
tecnologias da informação relativos aos direitos, às obrigações e aos riscos associados ao 
mercado interno digital.
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