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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a banda larga europeia: investir no crescimento induzido pelas tecnologias digitais
(2010/2304(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Recomendação da Comissão, de 20 de Setembro de 2010, sobre o 
acesso regulamentado às redes de acesso da próxima geração (NGA)1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 20 de Setembro de 2010, intitulada 
‘Banda larga europeia: investir no crescimento induzido pelas tecnologias digitais’ 
COM(2010)0472),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 26 de Agosto de 2010, intitulada ‘Uma 
Agenda Digital para a Europa" (COM(2010) 0245),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 17 de Setembro de 2009, intitulada 
‘Orientações comunitárias relativas à aplicação das regras em matéria de auxílios estatais 
à implantação rápida de redes de banda larga’2,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 4 de Agosto de 2009, intitulada 
‘Relatório sobre a competitividade da Europa em matéria digital: Principais resultados da 
estratégia i2010 entre 2005 e 2009’ (COM(2009)0390),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 18 de Junho de 2009, intitulada ‘A 
Internet das coisas: Um plano de acção para a Europa’ (COM (2009)0278),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 28 de Janeiro de 2009, intitulada 
‘Investir hoje na Europa do futuro’ (COM(2009)0036),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 20 de Março de 2006, intitulada ‘Pôr 
fim aos desníveis em matéria de banda larga’ (COM(2006)0129),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 25 de Abril de 2006, intitulada ‘Plano de 
Acção ‘Administração em Linha i2010’: Acelerar a Administração em linha na Europa 
para benefício de todos’ (COM(2006)0173),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 30 de Abril de 2004, intitulada ‘Saúde 
em linha – tornar a saúde melhor para os cidadãos europeus: Plano de Acção para um 
espaço europeu de saúde em linha’ (COM (2004)0356),

– Tendo em conta a sua Resolução de 15 de Junho de 2010 sobre a Internet das coisas3,

– Tendo em conta a sua Resolução de 5 de Maio de 2010 sobre a agenda digital para a 

                                               
1 JO L 251 de 25.09.2010, p. 35.
2 JO C 235 de 30.09.2009, p. 7.
3 P7_TA(2010)0207.
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Europa: 2015.eu1,

– Tendo em conta a sua recomendação ao Conselho, de 26 de Março de 2009, referente ao 
reforço da segurança e das liberdades fundamentais na Internet2,

– Tendo em conta a sua Resolução do Parlamento Europeu de 24 de Setembro de 2008 
sobre tirar o máximo partido do dividendo digital na Europa: Abordagem comum para o 
aproveitamento do espectro libertado com a transição para o digital3,

– Tendo em conta a sua Resolução de 19 de Junho de 2007 sobre a elaboração de uma 
política europeia da banda larga 4,

– Tendo em conta a sua Resolução de 14 de Fevereiro de 2007 sobre uma política 
comunitária em matéria de espectro de radiofrequências’5,

– Tendo em conta a sua Resolução de 14 de Março de 2006 sobre uma Sociedade da 
Informação Europeia para o crescimento e o emprego6,

– Tendo em conta a sua Resolução de 23 de Junho de 2005 sobre a sociedade da 
informação7,

– Tendo em conta a sua Resolução de 14 de Outubro de 1998 sobre a globalização e a 
sociedade da informação: necessidade de reforçar a coordenação ao nível internacional8,

– Tendo em conta o quadro comunitário relativamente às comunicações electrónicas, com a 
redacção que lhe foi dada designadamente pelas Directivas 2002/21/CE 
(Directiva-Quadro), 2002/20/CE (Directiva Autorização), 2002/19/CE (Directiva Acesso), 
2002/22/CE (Directiva Serviço Universal), 2002/58/CE (Directiva relativa à privacidade e 
às comunicações electrónicas) e o Regulamento (CE) n.º 1211/2009 (Regulamento 
ORECE),

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão do Desenvolvimento, da Comissão do Mercado Interno e da 
Protecção dos Consumidores e da Comissão da Cultura e da Educação (A7-0000/2011),

A. Considerando que a banda larga está implantada através de inúmeras plataformas (cobre, 
cabo, fibra, fixa e móvel sem fios, satélite, etc.), atraiu utilizadores de todos os tipos 
(como consumidores, empresas, governo, instituições públicas e sem fins lucrativos, 
incluindo escolas, bibliotecas, hospitais e organismos de segurança pública), que utilizam 

                                               
1 P7_TA(2010)0133.
2 JO C 117 E de 6.05.2010, p. 206.
3 JO C 8E, 14.01.2010, p. 60.
4 JO C 146 E de 12.06.2008, p. 87.
5 JO C 287 E de 29.11.2007, p. 364.
6 JO C 291 E, 30.11.2006, p. 133.
7 JO C 133 E de 8.06.2006, p. 140
8 JO C 104 de 14.04.1999, p. 128.
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a banda larga para uma série de serviços (comércio electrónico, prestação de cuidados de 
saúde, comunicação por voz e por vídeo, entretenimento, gestão de frotas, serviços 
governamentais, educação, formação profissional e muitos mais), e também está a 
implantar aplicações máquina-máquina (contadores eléctricos inteligentes e redes 
inteligentes, monitores cardíacos sem fios, serviços de emergência, sistemas de alarme, 
telemetria de veículos, monitorização de existências, e mais),

B. Considerando que o reconhecimento e a adesão a várias plataformas, utilizadores e 
serviços como parte do ecossistema de banda larga ajudarão a assegurar um acesso a 
100% à banda larga e a proporcionar à sociedade os inúmeros benefícios que dela 
resultam os quais, por sua vez, promoverão a adopção da banda larga a 100%,

C. Considerando que o verdadeiro elemento impulsionador da conectividade a alta 
velocidade é a procura do mercado; considerando que é o acesso sustentável às infra-
estruturas e a concorrência entre serviços, e não a definição de metas das cúpulas para as 
bases que irão disponibilizar a conectividade da próxima geração de uma forma eficiente e 
que corresponde à procura, 

D. Considerando que é essencial pôr fim aos desníveis no campo digital e conseguir 
disponibilizar a banda larga a todas as pessoas na UE de modo a criar valor acrescentado 
na Europa,

E. Considerando que os intervenientes públicos podem contribuir de forma significativa para 
a disponibilização de acesso da próxima geração (APG) às zonas ‘brancas’ e ‘cinzentas’, 
mas que o investimento público não deve impedir o investimento privado nem distorcer a 
concorrência em zonas onde a banda larga já exista; considerando que os investidores no 
APG devem dispor de incentivos para continuarem a investir na banda larga,

F. Considerando que o sector privado investiu centenas de milhares de milhões de euros em 
instalações, serviços, aplicações e conteúdos para a banda larga na última década; 
considerando que a promoção do investimento deverá continuar a constituir o motor 
principal do crescimento na UE,

1. Banda larga para todos

1. Nota que o conceito de banda larga evolui de forma constante à medida que o número de 
plataformas vai crescendo e a clientela e gama de utilizações vão aumentando 
exponencialmente: nota que a banda larga já não pode ser considerada apenas como 
acesso à Internet, nem está limitada a uma interacção humana directa, uma vez que as 
ligações e aplicações máquina-máquina estão a proliferar rapidamente;

2. Considera que o objectivo tem de ser o estabelecimento de uma liderança global na UE ao 
nível da infra-estrutura das TIC até 2013 através da disponibilização de cobertura total 
com banda larga, providenciando um serviço de, no mínimo, 2Mbps aos utilizadores em 
zonas rurais e de 24Mbps nas cidades principais;

3. Considera que o acesso e a adopção da banda larga a 100% constituirão um esforço 
totalmente desperdiçado se as prioridades não incluírem também uma estratégia robusta 
que garanta a cibersegurança e a segurança em linha;
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4. Sublinha a necessidade de uma melhor utilização das tecnologias complementares de 
forma a conseguir a cobertura das zonas rurais com banda larga sem encargos indevidos 
para os consumidores ou o sector;

5. Nota que o acesso a bandas de radiofrequências baixas, com as suas características de 
propagação que apoiam uma cobertura em zonas vastas, tem uma importância especial 
para a dinamização da cobertura das zonas rurais com banda larga sem fios ao permitir o 
acesso a todos os serviços Internet previsíveis;

6. Acolhe com agrado o incentivo à disponibilização de redes através de medidas que 
ajudem a reduzir os custos da engenharia civil, sublinhando ao mesmo tempo a 
necessidade de serviços inovadores para estimular a sua adopção;

7. Sublinha que, para alcançar as metas UE 2020 em matéria de banda larga, a Agenda 
Digital tem de estabelecer valores de referência para os anos intermédios de 2015 e 
2018ao nível da UE, e não ao nível nacional;

8. Nota que, para cumprir o calendário relativamente à meta dos 100Mbps, em 2015 cerca de 
15% das famílias na UE deverão dispor de assinaturas que lhes proporcionem pelo menos 
essa velocidade;

9. Recomenda que seja facilitada a utilização atempada do ‘Dividendo Digital’ para os novos 
serviços de banda larga móvel através de uma abordagem pan-europeia harmonizada e 
neutra do ponto de vista tecnológico, que permita economias de escala e evite questões 
prejudiciais em termos de interferências transfronteiriças, sem interferir ao mesmo tempo 
com a recepção de TV Digital / TV de alta definição existente;

10. Convida os Estados-Membros, em  estreita cooperação com as partes interessadas, a 
definirem planos nacionais para a banda larga e a adoptarem planos operacionais com 
medidas concretas visando a implementação das metas UE 2020 em matéria de banda 
larga;

2. Banda larga para o crescimento económico, inovação e competitividade global

11. Considera que são necessárias novas redes de alta velocidade para fomentar a 
competitividade internacional da UE;

12. Considera que a concorrência quer ao nível das infra-estruturas, quer dos serviços que 
utilizam essas infra-estruturas, constitui a melhor base para uma concorrência, 
investimento, inovação e adopção sustentáveis; 

13. Realça que os serviços de banda larga são cruciais para a competitividade da indústria da 
UE e contribuem fortemente para o crescimento económico e para o emprego na UE; 

14. Considera que as redes de banda larga de alta capacidade e a fibra nas redes de acesso 
(FTTH) são objectivos desejáveis, quer do ponto de vista dos utilizadores finais, quer do 
desenvolvimento económico;

15. Encoraja a Comissão e o Organismo dos Reguladores Europeus das Comunicações 
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Electrónicas a trabalharem no sentido de encontrarem uma abordagem comum até 2013 
para a criação de um mercado único para as comunicações empresariais e electrónicas em 
toda a UE;

16. Sublinha, tendo em vista a criação de mercados móveis competitivos, a importância de 
uma reserva competitiva e atempada de espectro para banda larga sem fios através do 
Programa da Política de Espectro Radioeléctrico e apela aos Estados-Membros para que 
disponibilizem a faixa de 800 MHz até 2013, respeitando ao mesmo tempo os serviços 
existentes;

3. Incentivo ao investimento e à concorrência

17. Sublinha a necessidade de assegurar que as medidas adoptadas pelos Estados-Membros 
visando a disponibilização da banda larga a todas as pessoas, evitam uma distorção do 
mercado e a criação de um encargo indevido ao sector;

18. Nota que o quadro de auxílios estatais à banda larga e a utilização direccionada de fundos 
comunitários poderão ser a forma complementar mais progressiva de acelerar a instalação 
da banda larga;

19. Reconhece que é necessária certeza regulamentar para promover o investimento e eliminar 
barreiras ao investimento em redes rápidas e ultra-rápidas; reconhece, relativamente a este 
aspecto, a recomendação APG no que diz respeito ao acesso com fios;

20. Nota os potenciais riscos elevados envolvidos na criação de infra-estruturas dispendiosas 
de banda larga da próxima geração; entende que a regulamentação não deve dissuadir o 
investimento nestas infra-estruturas e deverá assegurar a todos os intervenientes do 
mercado incentivos suficientes para que invistam;

21. Apela à criação de um quadro que propicie os investimentos em APG e o acesso sem fios 
de alta velocidade que, designadamente, assegurem a certeza jurídica, promovam o 
investimento, a concorrência e tecnologias neutras, deixando a escolha destas ao mercado;

22. Convida os Estados-Membros a assegurarem um acesso não discriminatório às obras de 
engenharia civil e a facilitarem o acesso a condutas, reduzindo deste modo 
substancialmente os montantes de investimento;

23. Nota que, para maximizar a disponibilidade e a adopção da banda larga, a política da UE 
deve incentivar a implantação de redes, aplicações e conteúdos eficientes e a custo 
acessível;

24. Sublinha que, caso as forças de mercado estejam aptas a proporcionar acesso à banda 
larga em condições competitivas, a política governamental deverá promover o 
investimento do sector privado e a inovação através da eliminação de obstáculos à 
implantação;

25. Apoia o trabalho da Comissão junto do Banco Europeu de Investimento (BEI) no sentido 
de melhorar o financiamento de redes rápidas e ultra-rápidas, e sublinha a necessidade de 
esse financiamento ser direccionado para projectos de infra-estruturas abertas que 
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suportem uma diversidade de serviços; 

26. Saúda a proposta da Comissão no sentido da exploração de novas fontes de financiamento 
e apoia a criação de um projecto de obrigações da UE em colaboração com o BEI;

27. Continua a incentivar o investimento por parte do sector público, as parcerias 
público-privadas e regimes de incentivos fiscais adequados tendo em vista a implantação 
de redes rápidas e ultra-rápidas; sublinha a importância de uma coordenação das políticas 
governamentais a todos os níveis; 

28. Convida a Comissão e os Estados-Membros a acordarem num Pacto da UE para a 
Implantação da Banda Larga, utilizando fundos de investimento, Fundos Estruturais, o 
Fundo de Coesão, fundos regionais e investimentos públicos ou privados conforme 
adequado, visando sobretudo as zonas brancas e assegurando a coordenação necessária 
através de indicadores de resultados harmonizados à escala da UE;

29. Apela ao estabelecimento de uma task force da UE de alto nível com as respectivas partes 
interessadas tendo em vista a criação de uma futura estratégia para as infra-estruturas das 
TIC;

4. Benefícios para os consumidores

30. Nota a intenção da Comissão de providenciar orientações em matéria de custos e não 
discriminação, princípios chave no quadro da UE, e incentiva a Comissão a fazê-lo de 
uma forma que propicie preços acessíveis, a escolha por parte do consumidor e a 
concorrência nas redes rápidas e super-rápidas e nos serviços fornecidos através delas, e 
que incentive o investimento eficiente e uma mudança rápida para essas redes;

31. Apela à Comissão para que, com o apoio dos Estados-Membros, faça um levantamento 
das zonas com serviço insuficiente ou sem serviço;

32. Solicita à Comissão que apresente anualmente um relatório ao Parlamento sobre a oferta e 
a escolha em matéria de branda larga efectivamente disponibilizadas aos utilizadores na 
UE, bem como sobre os progressos no sentido da implementação do quadro relativo às 
comunicações electrónicas e à recomendação APG; 

33. Apela aos Estados-Membros para que resolvam os impedimentos à adopção da banda 
larga, nomeadamente em comunidades de baixos rendimentos, e para que envolvam todas 
as partes interessadas na disponibilização de formação e de acesso público aos serviços de 
banda larga, apoio económico para a aquisição de serviços e equipamentos de banda larga, 
e desenvolvimento de tecnologia e conteúdos visando as necessidades específicas dos 
utilizadores;

34. Apela à Comissão para, de modo a conseguir serviços interactivos viáveis e a permitir a 
monitorização das metas definidas para a banda larga, especificar um maior número de 
dados qualitativos relativamente ao acesso à banda larga, incluindo velocidades de 
descarregamento e telecarregamento, tempos de espera e velocidades efectivamente 
disponibilizadas aos utilizadores; saúda o trabalho da Comissão na criação de uma 
metodologia para medir aspectos relevantes da experiência concreta dos utilizadores;
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5. Iniciativas electrónicas: Promover a procura

35. Apela aos Estados-Membros para que intensifiquem os esforços de eliminação das lacunas 
em matéria de competências electrónicas a todos os níveis do ensino e através da 
formação ao longo da vida;

36. Apela aos Estados-Membros para que sigam o exemplo estabelecido pela Comissão no 
seu plano de acção relativamente aos serviços públicos em linha: utilizar a contratação 
pública electrónica, adoptar uma estratégia aberta relativamente aos dados, promover a 
identidade electrónica;

37. Apoia iniciativas como a saúde em linha e uma infra-estrutura pan-europeia de 
informação sobre saúde que permitam que os serviços centrados no doente o ajudem a 
assumir a responsabilidade pela sua própria saúde; entende que tais serviços devem estar 
disponíveis em qualquer lugar, a qualquer hora, incluindo através de dispositivos móveis;

38. Realça a importância de um quadro robusto em matéria de privacidade a nível da UE e 
saúda a avaliação actualmente em curso da Directiva sobre a Protecção de Dados;

39. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à  Comissão.


