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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

referente ao parecer sobre o relatório de avaliação relativo ao ORECE e ao seu Gabinete
(SWD(2013)0152 – 2013/2053(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o parecer sobre o relatório de avaliação relativo ao ORECE e ao seu 
Gabinete (SWD(2013)0152 – 2013/2053(INI)),

– Tendo em conta o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 119.º, n.º 1, do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e o 
parecer da Comissão dos Orçamentos (A7-0000/2013),

A. Considerando que o ORECE foi criado para ajudar a definir orientações técnicas e 
políticas para a conclusão do mercado interno;

B. Considerando que o relatório de avaliação aprecia e reconhece a importância do ORECE e 
do seu Gabinete, nomeadamente no contexto dos procedimentos a que se referem os 
artigos 7.º e 7.º-A, e no domínio da neutralidade da rede e da itinerância internacional;

C. Considerando que o ORECE e o seu Gabinete ainda não foram criados há muito tempo;

D. Considerando que a abordagem ascendente garante a existência de um vínculo aos 
mercados nacionais;

E. Considerando que os interesses nacionais podem complicar a definição de posições 
comuns, tornando mais difícil a chegada a acordo e debilitando a abordagem no contexto 
do mercado interno da UE;

F. Considerando que as recentes iniciativas nacionais, designadamente no que toca aos 
processos de revisão da despesa, poderão afetar a aplicação do princípio da 
independência;

G. Considerando que as Autoridades Reguladoras Nacionais (ARN) não são homogéneas, 
dado que estas, por vezes, têm competências bastante diferentes nos respetivos países, na 
medida em que algumas ARN são exclusivamente responsáveis pela regulamentação do 
mercado, enquanto outras também são responsáveis pela segurança da rede, a privacidade, 
o registo de domínios, o espetro e os serviços para os utilizadores, etc.; 

H. Considerando que o Gabinete do ORECE pode não estar a ser usado da melhor forma;

I. Considerando que o Gabinete do ORECE tem sede em Riga, Letónia, mas que a maior 
parte das decisões regulamentares pertinentes é tomada em Bruxelas;

J. Considerando que algumas das agências da Comunidade que têm sede noutros países 
também têm um gabinete auxiliar em Bruxelas;
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K. Considerando que a maioria das reuniões dos Grupos de Trabalho de Peritos se realizava 
em Bruxelas ou era organizada por uma ARN;

L. Considerando que os benefícios para os consumidores são um dos principais objetivos do 
mercado interno das comunicações eletrónicas;

M. Considerando que as decisões do ORECE a nível europeu devem produzir valor 
acrescentado europeu;

1. Entende que, de modo geral, o relatório de avaliação é pertinente e equilibrado;

2. Considera que é possível melhorar o funcionamento do ORECE e do seu Gabinete;

3. Entende que as ARN são importantes para o quadro regulador, já que os mercados 
nacionais apresentam diferenças inalteráveis associadas à topologia da rede e diferenças 
relativas aos padrões de procura dos consumidores, às características demográficas, etc.;

4. Considera que o ORECE é fundamental para o quadro regulador, enquanto entidade 
responsável pela harmonização das diferenças concretas e regulamentares a nível nacional 
com vista à conclusão do mercado interno das comunicações eletrónicas;

5. Recomenda que o papel do ORECE seja reforçado para facilitar a definição de posições 
comuns, a fim de melhorar a abordagem no contexto do mercado interno; 

6. Entende que a plena harmonização das funções desempenhadas pelas ARN nos 
Estados-Membros, de modo a que todas elas possuam competências em todos os domínios 
diretamente conexos ao mercado interno das comunicações eletrónicas, poderá contribuir 
para o melhor funcionamento do ORECE;

7. Insta os Estados-Membros a garantir que a independência das ARN é reforçada, e não 
enfraquecida;

8. Considera que as funções e a estrutura do ORECE e do seu Gabinete devem ser adaptadas 
consoante o nível de conclusão do mercado interno das comunicações eletrónicas;

9. Entende que é difícil avaliar a que órgão ou instituição o ORECE deve prestar contas e 
relativamente a que aspetos;

10. Recomenda que o ORECE reforce a sua responsabilidade interna ao traçar claramente 
objetivos no seu Programa de Trabalho Anual e ao apresentar no respetivo Relatório 
Anual as concretizações e os progressos face a estes objetivos; 

11. Considera que o ORECE deve ter maior margem para tomar decisões estratégicas, para 
que o processo de tomada de decisão se torne mais descendente;

12. Recomenda que a presença já estabelecida do ORECE em Bruxelas seja reforçada;

13. Entende que a localização do Gabinete do ORECE pode constituir um obstáculo ao 
acompanhamento do trabalho quotidiano das instituições europeias em matéria de 
comunicações eletrónicas, de especial interesse para o ORECE, e que prejudica o uso 
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eficiente do seu Gabinete;

14. Considera que a missão do Gabinete do ORECE deve ser revista e definida com maior 
precisão;

15. Recomenda que sejam feitas as mudanças necessárias para que o Gabinete do ORECE 
apoie de forma mais efetiva e eficiente o trabalho concreto do ORECE, em vez de apenas 
providenciar apoio administrativo;

16. Entende que a localização do Gabinete do ORECE não atribui valor acrescentado ao 
ORECE;

17. Considera necessária uma maior consolidação para que os operadores aproveitem melhor 
as economias de escala e entende que o ORECE deve ter um papel relevante neste 
processo;

18. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O presente documento tem como finalidade expor os pontos de vista preliminares do relator 
sobre a avaliação do ORECE e do seu Gabinete (SWD(2013)152), visando fomentar o debate 
e o diálogo relativamente a esta questão, para a elaboração de um relatório equilibrado.

De modo global, o relator entende que o ORECE, nas condições atuais, funciona geralmente 
bem. Graças ao ORECE (e aos seus predecessores) a confiança mútua entre as ARN foi 
reforçada de forma progressiva, contribuindo para a concretização eficaz dos objetivos do 
ORECE. Não obstante, isso não deve impedir o debate sobre a possibilidade de definir para o 
ORECE e a sua estrutura um conjunto de objetivos mais ambicioso e orientado para o 
mercado interno. Em contrapartida, o Gabinete do ORECE e a sua relação com o ORECE 
aparentam ter determinados problemas.

Por um lado, na avaliação, o trabalho do ORECE e do seu Gabinete é apreciado e reconhecido 
como sendo importante desde a sua criação em 2009, nomeadamente no que respeita aos 
procedimentos a que se referem os artigos 7.º e 7.º-A, e no domínio da neutralidade da rede e 
da itinerância internacional.

Por outro lado, na avaliação, também se conclui ser possível realizar melhorias. Tal pode 
advir do facto de o ORECE ainda ser recente (foi criado como resultado da última revisão do 
quadro regulamentar para as comunicações eletrónicas), mas aparentemente será possível 
apreciar alguns aspetos mais estruturais, nomeadamente no contexto da próxima revisão 
global do quadro para as comunicações eletrónicas.

Margem para melhoria

Independência e potencial conflito entre os interesses nacionais e os interesses europeus

Segundo o relatório de avaliação, o papel independente do ORECE ainda é questionável.

A independência do ORECE deve ser vista da perspetiva a) das instituições da UE, b) das 
ARN e c) dos Estados-Membros (através da independência nacional das ARN).

A sua independência em relação às instituições da UE parece já estar garantida. Mas o motivo 
que assegura esta independência do ORECE parece ser o mesmo que questiona a sua 
independência em relação às ARN (e, consequentemente, em relação aos Estados-Membros), 
e que assenta no facto de o próprio ORECE ser composto por ARN. Embora «em todas as 
suas atividades, o ORECE [vise] os mesmos objetivos que os previstos para as autoridades 
reguladoras nacionais», em verdade o ORECE também deve proporcionar uma abordagem à 
escala da UE no contexto dos problemas a resolver: já que deve «[contribuir] para o 
desenvolvimento e melhor funcionamento do mercado interno das redes e serviços de 
comunicações eletrónicas, procurando assegurar uma aplicação coerente do quadro 
regulamentar da União Europeia para as comunicações eletrónicas.» Daí advém a questão de 
um possível conflito entre o papel das ARN nos mercados nacionais e o papel do ORECE no 
mercado interno. A abordagem ascendente traz algumas vantagens, visto que garante a 
existência de um vínculo aos mercados nacionais; a flexibilidade permite às ARN ter em 
conta as circunstâncias a nível nacional. Em contrapartida, os interesses nacionais podem 
tornar mais difícil a chegada a acordo aquando da definição de posições comuns, debilitando a 
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própria abordagem no contexto do mercado interno da UE. As recentes iniciativas nacionais, 
designadamente no que toca aos processos de revisão da despesa, podem afetar a aplicação do 
princípio da independência.

Responsabilidade

Em que consistem as responsabilidades do ORECE? Espera-se que o ORECE se manifeste 
relativamente a assuntos cruciais, estabeleça prioridades e aconselhe as instituições da UE a 
respeito da harmonização do mercado único. De acordo com a avaliação, o ORECE tem como 
responsabilidades cumprir os seus próprios objetivos, indicar, no Relatório Anual, os 
compromissos que pretende assumir no ano seguinte e descrever as suas concretizações de 
forma pormenorizada.

Localização

A localização do Gabinete do ORECE pode constituir um obstáculo ao acompanhamento do 
trabalho quotidiano das instituições europeias em matéria de comunicações eletrónicas, de 
especial interesse para o ORECE.

Abordagens

No Projeto de Relatório referente ao parecer sobre a avaliação do ORECE e do seu Gabinete, 
podem ser consideradas duas abordagens principais.

Abordagem estática

Esta abordagem parte do princípio de que a estrutura atual do ORECE está bem definida e é 
bem-sucedida e de que não é necessário efetuar grandes mudanças, mas apenas dedicar 
atenção a outros aspetos que possam ser progressivamente melhorados, sem modificar a 
estrutura existente. As melhorias permitirão, acima de tudo, clarificar certos equívocos quanto 
ao uso do Gabinete do ORECE, aos papéis associados à comunicação externa e interna e ao 
papel do ORECE nalguns domínios.

Abordagem evolutiva

Esta abordagem parte do princípio de que a estrutura atual do ORECE é bem-sucedida, mas 
que pode ser mais bem definida. O parecer poderá, neste caso, servir para propor algumas 
modificações que não afetem a base principal. Uma possível solução será autorizar o 
Organismo de Reguladores a tomar decisões estratégicas, para que o processo de tomada de 
decisão se torne mais descendente e a presença já estabelecida do ORECE em Bruxelas seja 
reforçada.

Em ambas as abordagens, surgem questões sobre o Gabinete do ORECE, nomeadamente 
relativas ao seu papel, à sua eficiência e à sua localização. A avaliação indica que o papel do 
Gabinete continua por definir: ora existe para providenciar mero apoio administrativo, ora 
assume um papel mais proeminente no planeamento e na execução do trabalho do ORECE. 
Esta questão é tanto estrutural – o papel do Gabinete no Regulamento que estabelece o 
ORECE – como prática, na medida em que a mesma revela estar intimamente ligada à 
atratividade do Gabinete para fins de recrutamento e de manutenção de pessoal altamente 
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qualificado, que, por sua vez, pode ser afetada pela sua localização. Em termos de eficiência, 
o Gabinete é obrigado a cumprir os mesmos procedimentos morosos que as agências de 
dimensão consideravelmente maior têm de cumprir. No quadro do pessoal, estão previstos 
vinte e oito postos de trabalho no Gabinete, dos quais vinte e quatro foram atribuídos em 31 
de dezembro de 2012. 

De acordo com a avaliação, onze postos de trabalho servem exclusivamente para dar apoio 
administrativo ao próprio Gabinete, sobrando apenas entre sete a doze postos de trabalho para 
apoiar o ORECE e os seus onze grupos de trabalho de peritos. Há que assinalar que, embora o 
Gabinete contasse com instalações disponíveis para a realização de reuniões, em Riga, em 
2012, todas as reuniões dos grupos de trabalho de peritos foram realizadas em Bruxelas ou 
organizadas por uma ARN. Ao longo do ano, entre sete a doze funcionários do Gabinete, que 
estavam a dar apoio aos grupos de trabalho de peritos, estiveram presentes em 103 reuniões 
de grupos de trabalho de peritos, o que implicou viagens regulares a Bruxelas.

É de notar que as ARN também continuam a cooperar no Grupo de Entidades Reguladoras 
Independentes (IRG). O IRG, estabelecido em conformidade com o Direito belga, mantém um 
secretariado em Bruxelas composto por dois funcionários (e, ao contrário do Gabinete do 
ORECE, não tem de se guiar pelos regulamentos e procedimentos da União). O secretariado 
do IRG garante a presença do ORECE em Bruxelas.


