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Resolução do Parlamento Europeu sobre a Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões sobre a 
abertura e neutralidade da Internet na Europa 

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão [COM(2011) 222 final], de 19 de Abril de 
2011, sobre a abertura e neutralidade da Internet na Europa,

– Tendo em conta a pergunta de xx xx xxxx sobre a Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social e ao Comité das 
Regiões sobre a abertura e neutralidade da Internet na Europa (O-xxxx/xxxx –
B7-0000/2011),

– Tendo em conta a declaração da Comissão sobre a neutralidade da Internet na Europa 
(2009/C 308/02), de 18 de Dezembro de 2009,

- Tendo em conta os artigos 1.º, n.º 8, alínea g) e 8.º, n.º 4, alínea g) da Directiva 
2009/140/CE, de 25 de Novembro de 2009, que altera a Directiva 2002/21/CE, de 7 de 
Março de 2002, relativa a um quadro regulamentar comum para as redes e serviços de 
comunicações electrónicas, 

– Tendo em conta os artigos 21.º, 22.º, n.º 3 e 30.º, n.º 6 da Directiva 2002/22/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Março de 2002, relativa ao serviço universal e 
aos direitos dos utilizadores em matéria de redes e serviços de comunicações electrónicas 
(directiva serviço universal),

– Tendo em conta o artigo 1.º, n.º 14, alínea g) da Directiva 2009/136/CE, de 25 de 
Novembro de 2009, que altera a Directiva 2002/22/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa ao serviço universal e aos direitos dos utilizadores em matéria de redes 
e serviços de comunicações electrónicas, a Directiva 2002/58/CE relativa ao tratamento de 
dados pessoais e à protecção da privacidade no sector das comunicações electrónicas e o 
Regulamento (CE) n.º 2006/2004 relativo à cooperação entre as autoridades nacionais 
responsáveis pela aplicação da legislação de defesa do consumidor, 

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1211/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de Novembro de 2009, que cria o Organismo de Reguladores Europeus 
das Comunicações Electrónicas (ORECE) e o Gabinete,

– Tendo em conta a sua Resolução de 6 de Julho de 2011 intitulada "A Banda Larga
Europeia: investir no crescimento induzido pelas tecnologias digitais",

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão [COM(2010)245 final], de 19 de Maio de 
2010, sobre uma Agenda Digital para a Europa,

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho de 31 de Maio de 2010 sobre uma Agenda 
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Digital para a Europa,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão sobre a migração [COM(2011) 206 final), 
de 13 de Abril de 2011, "Acto para o Mercado Único - Doze alavancas para estimular o 
crescimento e reforçar a confiança mútua "Juntos para um novo crescimento",

– Tendo em conta a cimeira sobre a abertura e neutralidade da Internet na Europa, 
co-organizada pelo Parlamento Europeu e a Comissão Europeia em Bruxelas, em 11 de 
Novembro de 2010, 

– Tendo em conta o n.º 5 do artigo 115.º e o n.º 2 do artigo 110.º do seu Regimento,

A. Considerando que o Conselho planeia aprovar conclusões acerca da abertura e 
neutralidade da Internet na Europa aquando do Conselho TTE de 13 de Dezembro de 
2011;

B. Considerando que os Estados-Membros da UE deviam ter cumprido, até 25 de Maio de 
2011, o pacote de reforma das telecomunicações da UE, de 2009, e que a Comissão já 
tomou as medidas necessárias para garantir o respeito dos princípios do Tratado UE e do 
acervo comunitário;

C. Considerando que o Parlamento Europeu exortou a Comissão a salvaguardar os princípios 
da neutralidade e da abertura da Internet e a promover a capacidade de os utilizadores 
finais acederem e distribuírem informação, correndo as aplicações e os serviços da sua 
escolha; 

D. Considerando que a Comissão solicitou ao ORECE que estudasse os obstáculos à 
mudança de operadores, o bloqueio ou estrangulamento do tráfego da Internet e ainda a 
transparência e qualidade de serviço nos Estados-Membros;

E. Considerando que os serviços de Internet são oferecidos à escala internacional e que a 
Internet se encontra no cerne da economia global; 

F. Considerando, em particular, como foi realçado na Agenda Digital para a Europa, que a 
banda larga e a Internet são motores importantes do crescimento económico, da criação de 
emprego e da competitividade europeia a nível global;

G. Considerando que a Europa só será capaz de explorar plenamente o potencial duma 
economia digital através do estímulo a um mercado interno digital que funcione bem; 

1. Saúda a Comunicação da Comissão e concorda com a análise, em particular, sobre a 
necessidade de preservar a abertura e neutralidade da Internet;

2. Constata que, com base na análise actual, não há uma necessidade clara duma intervenção 
reguladora adicional em matéria de neutralidade da Internet;
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3. Saúda o trabalho do ORECE neste domínio e exorta os Estados-Membros e, em particular, 
as ARN a colaborarem estreitamente com o ORECE;

4. Exorta os Estados-Membros a garantirem a coerência da abordagem relativa à 
neutralidade da Internet e a execução eficaz do pacote das telecomunicações da UE 
revisto; 

5. Realça que qualquer solução proposta para a questão da neutralidade da Internet deve 
assegurar uma abordagem europeia conjunta;

6. Realça a importância da cooperação e coordenação entre os Estados-Membros - e, em 
particular, entre as ARN - juntamente com a Comissão para que a UE possa beneficiar de 
todo o potencial da Internet; 

7. Reconhece que é necessária uma gestão do tráfego razoável para assegurar que a 
conectividade dos utilizadores finais não é perturbada pelo congestionamento da rede mas 
solicita transparência na gestão do tráfego;

8. Chama a atenção para 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 da 
Internet prejudica tanto as empresas como os consumidores e a sociedade na globalidade; 

9. Recorda que o quadro regulamentar da UE visa promover a concorrência efectiva e, 
portanto, qualquer medida no domínio da neutralidade da Internet deve - em complemento 
da actual legislação da concorrência - fornecer instrumentos para lidar com quaisquer 
práticas anticoncorrenciais que possam surgir, bem como resultar em investimentos e 
facilitar novos modelos comerciais inovadores;

10. Considera que a transparência, a qualidade do serviço e a facilidade de mudança de
operadores são condições necessárias da neutralidade da Internet para assegurar aos 
utilizadores finais a liberdade de escolha e de solicitação; 

11. Solicita à Comissão que avalie a necessidade de orientações adicionais em matéria de 
neutralidade da Internet para proporcionar concorrência e liberdade de escolha aos 
consumidores; 

12. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.


