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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 de banda larga eficientes é essencial para a 
realização dos objectivos da Estratégia Europa 2020, a fim de fomentar o crescimento 
económico, reforçar a competitividade da Europa e permitir que todas as regiões e 
sectores da sociedade beneficiem da tecnologia digital,

1. É de opinião que a cobertura total com banda larga deve ser um serviço universal, na 
medida em que é indispensável para assegurar condições de vida equiparáveis na 
Europa;

2. Constata que os custos administrativos e de planificação decorrentes da execução dos 
programas nacionais e europeus de promoção da banda larga são consideráveis; insta, 
por conseguinte, a Comissão e os Estados-Membros a simplificarem na medida do 
possível as condições de concessão de ajuda, bem como os procedimentos, a fim de 
aumentar a utilização dos fundos;

3. Constata que, na prática, a legislação europeia vigente em matéria de auxílios estatais 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, adaptando-as de modo a favorecer os investimentos;

4. Recorda que a definição de cobertura de base deve ser adaptada no futuro em função 
das novas necessidades; solicita, por isso, à Comissão que, face à esperada incapacidade 
do mercado para fornecer redes NGA às zonas rurais, integre novos modelos de apoio 
às redes rápidas e ultra-rápidas, como opção, nas orientações relativas às redes de banda 
larga;

5. 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"; considera, por conseguinte, conveniente permitir, também nestas 
zonas, o apoio às condutas para as redes NGA.


