
AD\864331PT.doc PE460.674v02-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Desenvolvimento Regional

2010/2304(INI)

13.4.2011

PARECER
da Comissão do Desenvolvimento Regional

dirigido à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

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

Relatora de parecer: Sabine Verheyen



PE460.674v02-00 2/7 AD\864331PT.doc

PT

PA_NonLeg



AD\864331PT.doc 3/7 PE460.674v02-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão da Indústria, da Investigação e 
da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que o fornecimento de redes eficientes de banda larga à escala da UE é de 
importância vital para a realização dos objectivos da Estratégia Europa 2020, a fim de 
fomentar um crescimento económico inteligente, sustentável, inclusivo e indutor de 
coesão territorial, melhorar a situação do emprego, reforçar a competitividade da 
Europa, facilitar a investigação e inovação científicas, e permitir desse modo que todas 
as regiões, cidades, municípios e sectores da sociedade beneficiem do ambiente digital, 
abrindo-lhes a oportunidade de explorarem novas tecnologias digitais destinadas aos 
serviços públicos,

B. Considerando que deve igualmente ser um dos objectivos da UE permitir que todas as 
regiões e grupos sociais beneficiem do ambiente digital,

1. Realça que a cobertura com banda larga à medida das necessidades e a preços acessíveis 
deve ser um serviço universal, na medida em que isso é essencial para contribuir para a 
criação de condições de vida e de oportunidades em toda a Europa e para estimular a 
actividade económica nas zonas rurais; desse modo, contribui para combater o fosso 
digital existente na Europa entre zonas urbanas e rurais, assim como entre regiões e 
Estados-Membros, pelo que reforça a coesão em todas as regiões da UE;

2. Destaca a importância da banda larga na Europa enquanto elemento de coesão territorial 
e saúda a concentração e a agregação de actividades em determinadas regiões, sob 
reserva da interligação e da colaboração no contexto da cooperação e do 
desenvolvimento europeus;

3. Salienta a necessidade de retirar o máximo proveito possível das tecnologias 
complementares, como a banda larga por satélite ou redes de apoio Wi-Fi, a fim de 
tornar a cobertura com banda larga economicamente sustentável nas zonas rurais mais 
isoladas, sem encargos excessivos para os consumidores e para a indústria;

4. Observa que as tecnologias digitais são essenciais para a coesão territorial, na medida 
em que conferem um maior protagonismo às regiões mais afastadas da União Europeia; 
impõe-se, por conseguinte, ultrapassar as dificuldades que as regiões enfrentam no 
domínio das tecnologias e dos serviços, em termos de disponibilidade, qualidade e 
tarifas, por forma a aproximá-las da média europeia;

5. Faz notar que, para além das medidas destinadas a apoiar o fornecimento de redes de 
banda larga e de outras tecnologias em rede, é particularmente importante velar por que 
os investimentos sejam igualmente canalizados para o desenvolvimento de aplicações e 
programas para utilização das infra-estruturas informáticas, que contribuirão para 
melhorar a vida dos cidadãos, promover o fornecimento de serviços públicos em linha e 
aumentar a qualidade da administração pública;
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6. Constata que os auxílios estatais à banda larga, isto é, a utilização de recursos da UE 
expressamente para esse efeito, constitui uma opção adequada, embora ainda não seja 
possível demonstrar a mais-valia económica que o desenvolvimento da banda larga 
representa; constata que os custos administrativos e de planificação decorrentes da 
execução dos programas nacionais e europeus de promoção da banda larga são 
consideráveis; exorta por conseguinte a Comissão, os Estados-Membros e as 
autoridades regionais a que, de acordo com as iniciativas no âmbito da “sociedade de 
informação”, assegurem, na medida do possível, a simplificação das condições para a 
concessão de apoio e dos procedimentos, a fim de aumentar a utilização do 
financiamento europeu para efeitos da diversificação dos serviços de TIC; 
paralelamente, exorta-os a que ajudem a acelerar a implantação da banda larga, dotando 
todos os operadores de mercado com suficientes incentivos ao investimento, por forma 
a que as regiões, as cidades e os municípios possam contar com o máximo apoio 
financeiro no mais curto prazo possível e promover o desenvolvimento económico dos 
territórios visados;

7. Insta a Comissão a aplicar mais elementos de incentivo ao investimento no âmbito do 
quadro regulamentar e a estimular a utilização de sinergias resultantes de projectos de 
infra-estrutura;

8. Constata que a legislação europeia vigente em matéria de auxílios estatais é rígida em 
alguns aspectos e, na prática, é frequentemente geradora de incerteza jurídica, o que 
causa entraves aos investimentos programados; insta, por conseguinte, a Comissão a 
examinar a possibilidade de simplificar as regras e de as tornar mais favoráveis ao 
investimento, de modo a criar um quadro mais propício a este último, a fim de 
promover o investimento e a inovação, e eliminar os obstáculos à implantação da banda 
larga, em particular, nas zonas em que, de outro modo, o investimento teria sido pouco 
rentável; é de opinião que as orientações da UE relativas à aplicação das regras em 
matéria de auxílios estatais à implantação rápida de redes de banda larga devem, além 
disso, servir para clarificar a criação de empresas públicas de serviços de banda larga e a 
cooperação entre municípios e modelos de parceria público-privada; insta a Comissão e 
o Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Electrónicas (ORECE), em 
concertação com as autoridades públicas, a promoverem as parcerias público-privadas e 
a recorrerem a outras fontes de financiamento europeu, designadamente, os fundos do 
FEDER, do BEI e do BERD;

9. Convida as autoridades regionais e locais bem como as empresas a utilizarem os 
financiamentos a título do FEDER para melhorar a cobertura por banda larga, sobretudo 
nas zonas rurais;

10. Apoia a rápida expansão das infra-estruturas de banda larga e exorta os Estados-
Membros a darem cumprimento, quanto antes, à Recomendação relativa às redes NGA, 
que tem por objectivo aumentar a certeza jurídica, o investimento e a concorrência; 
considera que os reguladores devem assegurar que todos os operadores de mercado 
disponham, a qualquer momento, de incentivos suficientes para entrarem em 
concorrência e investirem;

11. Assinala que as características geográficas e naturais de algumas regiões, especialmente 
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o seu terreno acidentado e difícil, impedem o acesso à Internet por cabo, e que a nova 
geração de serviços terrestres sem fios é um meio alternativo para atingir o objectivo de 
cobertura de banda larga nessas regiões;

12. Convida a Comissão a conferir particular importância às parcerias público-privadas e a 
fomentar a utilização dos instrumentos estruturais nesse contexto;

13. Recorda que a definição de cobertura de base deve ser adaptada no futuro, em função 
das novas necessidades resultantes dos débitos de transmissão sempre crescentes 
registados por serviços de Internet inovadores, como os serviços eGovernment, eHealth 
e eLearning; solicita por isso à Comissão que, face à provável incapacidade do mercado 
para fornecer redes NGA às zonas rurais, insulares e montanhosas, integre novos 
modelos organizativos, prevendo concretamente a participação das autoridades locais, 
como redes de cidadãos e redes de gestão pública ou adquiridas com recurso a fundos 
públicos, ao fornecimento de redes rápidas e ultra-rápidas, como opção, nas orientações 
da UE relativas à aplicação das regras em matéria de auxílios estatais à implantação 
rápida de redes de banda larga, a fim de tornar as funções da banda larga acessíveis a 
todos os europeus e assegurar que as zonas urbanas e as zonas rurais sejam tratadas em 
condições de igualdade, e que a cobertura seja alargada a áreas pouco povoadas, e 
garantir os mesmos padrões em matéria de qualidade, acesso e preços;

14. Destaca o objectivo de criar um ambiente regulamentar previsível para o investimento e 
a concorrência, a fim de promover o investimento em redes de alta velocidade, bem 
como oportunidades de acesso e cooperação não discriminatórias e sólidas do ponto de 
vista técnico e económico;

15. É de opinião que, mesmo para a cobertura de base existente, o problema da falta de 
redes NGA não será resolvido a longo prazo através da utilização das frequências do 
"dividendo digital" baseadas na tecnologia LTE, sobretudo tendo em conta o facto de as 
comunicações rádio poderem ter efeitos a longo prazo para a saúde; considera, por 
conseguinte, conveniente mobilizar todos os financiamentos disponíveis aos níveis da 
UE, nacional e regional para permitir a instalação, nessas zonas, de condutas para as 
redes NGA, dando prioridade ao desenvolvimento da banda larga baseada em fibra 
óptica, sempre que esta constitua a solução mais económica e sustentável a longo prazo;

16. Considera que os recursos financeiros públicos destinados à banda larga podem ter um 
efeito de alavanca na competitividade das regiões da UE, se forem canalizados para o 
desenvolvimento de modernas infra-estruturas de nova geração, com elevada 
capacidade de transmissão, em zonas com um défice importante em matéria de ligações 
de banda larga; crê que tais zonas, sobretudo as caracterizadas por uma importante base 
industrial e uma elevada densidade demográfica, poderão beneficiar muito rapidamente 
do potencial inovador e criativo dos novos serviços disponíveis para os cidadãos e as 
empresas;

17. Considera que devem ser adoptadas medidas para promover projectos de investimento, 
nomeadamente sob a forma de parcerias público-privadas, para a construção de redes 
abertas que permitam um verdadeiro desenvolvimento da concorrência, em prol da 
inovação tecnológica e do desenvolvimento económico nas regiões da UE;
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18. Solicita que os diferentes instrumentos financeiros postos em prática tenham em atenção 
as especificidades das regiões, nomeadamente das que apresentam características 
económicas, geográficas e demográficas particulares, mercê do seu afastamento, das 
dificuldades inerentes à competitividade dos mercados ou da ausência de economias de 
escala;

19. Destaca que as acções neste âmbito são empreendidas principalmente a nível local, e 
apoia a Comissão Europeia na iniciativa de desenvolver e de melhorar mecanismos que 
permitam aos actores locais obter informações pertinentes para reduzir os custos do 
investimento; considera que, para que os planos de banda larga sejam plenamente 
operacionais, é essencial não só uma cooperação entre a Comissão Europeia e os 
Estados-Membros, mas também a participação das autoridades regionais e locais na 
definição dos planos;

20. Considera que a propagação das redes de banda larga, sobretudo nas zonas rurais, se 
traduzirá numa melhoria das comunicações, nomeadamente para as pessoas com 
mobilidade reduzida ou que vivem isoladas, bem como num melhor acesso aos serviços 
e num incentivo à criação de pequenas e médias empresas nas zonas rurais, contribuindo 
assim para gerar novos postos de trabalho e desenvolver novos serviços nessas 
paragens;

21. Convida os Estados-Membros a identificarem as medidas que devem ser tomadas para 
promover a penetração no mercado de novos operadores, a fim de estimular um 
ambiente competitivo;

22. Saúda o plano de acção da UE para a protecção das infra-estruturas críticas no domínio 
das tecnologias da informação, e apela à adopção de medidas de reforço da segurança 
em linha.
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