
 

 

P7_TA(2013)0536 

Relatório de avaliação relativo ao ORECE  

Resolução do Parlamento Europeu, de 10 de dezembro de 2013, que contém o seu parecer 

sobre o relatório de avaliação relativo ao ORECE e ao seu Gabinete (2013/2053(INI)) 

 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 23 de abril de 

2013, sobre o Relatório de Avaliação do Organismo de Reguladores Europeus das 

Comunicações Eletrónicas (ORECE) e do seu Gabinete (SWD(2013)0152), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 19 de maio de 2010, intitulada «Uma 

Agenda Digital para a Europa» (COM(2010)0245), 

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

– Tendo em conta a sua Resolução, de 5 de maio de 2010, sobre a nova Agenda Digital para 

a Europa: 2015.eu’1, 

– Tendo em conta o enquadramento das comunicações eletrónicas, 

– 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 Eletrónicas (ORECE) e o Gabinete2, 

– 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 (A7-0378/2013), 

A. Considerando que o Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas 

(ORECE) foi criado para dar o seu contributo para a configuração das orientações 

técnicas e políticas tendentes à conclusão do mercado interno, com o duplo objetivo de 

proporcionar às entidades reguladoras a máxima independência possível e de tornar mais 

consistente em toda a UE a execução do quadro regulamentar a cargo dessas entidades; 

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 foram criados ainda não há muito tempo; 

D. Considerando que a conclusão do mercado único é um processo contínuo, que será tanto 

melhor servido quanto maior for o reforço da qualidade da regulamentação dos mercados 

nacionais, e considerando que a forma mais sólida e sustentável de o fazer (garantindo, 

assim, que as decisões regulamentares sejam encaradas como legítimas no âmbito dos 
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mercados nacionais) reside numa abordagem de tipo ascendente, representada atualmente 

pelo ORECE; 

E. Considerando que o ORECE só pode ser eficaz, se estiver garantida a sua independência 

em relação aos Estados-Membros e às instituições europeias; 

F. Considerando que os interesses nacionais podem complicar a definição de posições 

comuns, tornando mais difícil a obtenção de acordos; 

G. Considerando que o papel desempenhado pelo ORECE é fundamental para aumentar a 

aplicação coerente do quadro regulamentar da UE em todos os Estados-Membros, um 

fator essencial para o êxito do desenvolvimento de um mercado interno das redes e dos 

serviços de comunicações eletrónicas; 

H. Considerando que as recentes iniciativas nacionais, designadamente no que toca aos 

processos de revisão da despesa, poderão afetar a aplicação do princípio da 

independência; 

I. Considerando que as Autoridades Reguladoras Nacionais (ARN) não são homogéneas, 

dado que dispõem, por vezes, de competências muito diversas nos respetivos países, 

sendo algumas ARN responsáveis em exclusivo pela regulamentação do mercado, ao 

passo que outras também são responsáveis pela segurança da rede, pela privacidade, pelo 

registo de domínios, pelo espetro e pelos serviços para os utilizadores;  

J. Considerando que é possível que não esteja atualmente a ser dada uma utilização 

otimizada ao Gabinete do ORECE; 

K. Considerando que algumas das agências da União que têm sede noutros países também 

dispõem de um gabinete auxiliar em Bruxelas; 

L. Considerando que a maioria das reuniões dos Grupos de Trabalho de Peritos se realizava 

em Bruxelas, ou é organizada por uma ARN, e que urge desenvolver o sistema de 

videoconferência; 

M. Considerando que os benefícios para os consumidores são um dos principais objetivos do 

mercado interno das comunicações eletrónicas; 

N. Considerando que as decisões do ORECE a nível europeu devem produzir um valor 

acrescentado europeu; 

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

2. Considera que é essencial dar tempo ao pleno desenvolvimento da cooperação, da 

coordenação e dos aspetos informais imprescindíveis à regulação; 

3. Considera que ainda é possível melhorar o funcionamento do ORECE e do seu Gabinete, 

ao mesmo tempo que reconhece que os recursos são limitados; frisa, porém, que a 

aplicação do novo procedimento previsto nos artigos 7.º/7.º-A da Diretiva 2009/140/CE, 

relativa a um quadro regulamentar comum para as redes e os serviços de comunicações 

eletrónicas, foi bem-sucedida e justifica o recurso a um sistema bífido; 



 

 

4. Sublinha que o ORECE é a agência da União Europeia com menor dimensão, recebendo 

um contributo a título do orçamento da UE de apenas EUR 3.768.696 e dispondo de 16 

lugares autorizados ao abrigo daquele orçamento em 2013, que prestam principalmente 

apoio administrativo à estrutura do ORECE, composta por Autoridades Reguladoras 

Nacionais; 

5. Recorda o parecer da Comissão dos Orçamentos, de 29 de maio de 2008, sobre a proposta 

de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui a Autoridade 

Europeia para o Mercado das Comunicações Eletrónicas (COM(2007)0699 - C6-

0428/2007 - 2007/0249(COD)), pelo qual foi rejeitada a criação de uma nova agência; 

6. Entende que as ARN se revestem de grande importância no contexto do quadro regulador, 

na medida em que os mercados nacionais apresentam diferenças imutáveis associadas à 

topologia da rede e diferenças relativas aos padrões de procura dos consumidores, às 

características demográficas, etc.; salienta que, para assegurar a cooperação estruturada 

no seio da União Europeia e para que o mercado único funcione corretamente, é 

imprescindível que existam reguladores independentes e setorialmente especializados, 

que disponham dos recursos adequados; 

7. Considera que o ORECE desempenha um papel crucial no âmbito do quadro regulador 

enquanto entidade responsável pela harmonização das diferenças concretas no plano 

regulamentar existentes a nível nacional, com vista à conclusão do mercado interno das 

comunicações eletrónicas; 

8. Recomenda que o papel do ORECE, designadamente no que toca à sua relação com as 

Autoridades Reguladoras Nacionais, seja melhor definido e seja reforçado por via do 

alargamento das suas responsabilidades, de tal forma que facilite a definição de posições 

comuns com vista ao reforço da abordagem subjacente ao mercado interno, inclusive 

mediante a avaliação da eficácia da atual cooperação com as Autoridades Reguladoras 

Nacionais e com a Comissão, ao abrigo dos procedimentos previstos nos artigos 7.º/7.º-A; 

9. Entende que uma maior harmonização das funções desempenhadas pelas ARN nos 

Estados-Membros, que lhes confira competências nos domínios pertinentes relacionados 

com a segurança e a resiliência do mercado interno das comunicações eletrónicas, poderá 

contribuir para o melhor funcionamento do ORECE e para uma previsibilidade acrescida 

na perspetiva dos intervenientes no mercado; 

10. Insta os Estados-Membros e a Comissão a garantirem que a independência das ARN no 

plano nacional e à escala europeia seja reforçada, e não enfraquecida, uma vez que se 

trata da única forma de garantir a total independência do ORECE; 

11. 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; 

12. Insta a Comissão Europeia a garantir a independência do ORECE em relação às 

instituições europeias nas futuras propostas relacionadas com o âmbito e a missão deste 

Organismo; 

13. Entende que o ORECE deve agir no interesse das opiniões públicas europeias e que, por 

conseguinte, devem ser reforçados os mecanismos pelos quais o Organismo deve ser 

responsabilizado perante o Parlamento Europeu, na medida em que esta é a única 



 

 

instituição da UE eleita por sufrágio direto e universal em representação dos interesses 

dos cidadãos da União; 

14. Recomenda que o ORECE reforce a sua responsabilidade a nível interno, traçando 

objetivos claros no seu Programa de Trabalho Anual e apresentando no respetivo 

Relatório Anual as realizações e os progressos em relação a esses objetivos;  

15. Considera que, em prol da coerência e da consequência das atividades do ORECE, se 

afigura crucial hierarquizar melhor as prioridades da sua agenda e fomentar a 

comunicação com todas as partes interessadas na fase de desenvolvimento do programa 

de trabalho anual; 

16. Considera que o ORECE deve dispor de maior margem para tomar decisões estratégicas, 

o que requer, entre outras vertentes, que o ORECE produza os seus próprios estudos e 

análises para chegar a essas decisões, a fim de que o processo de tomada de decisão 

adquira um caráter mais descendente («top-down») e independente; 

17. Salienta que o papel consultivo do ORECE antes da apresentação das propostas 

legislativas que afetam o setor das comunicações eletrónicas deverá ser sistematizado; 

18. Considera que a comunicação externa do ORECE deve ser clarificada e melhorada, a fim 

de estimular o empenho das partes interessadas em todos os níveis da ação política; 

19. Recomenda que se formalize o papel do Grupo de Reguladores Independentes (GRI) em 

Bruxelas, assegurando que este grupo não interfira nas funções confiadas ao Gabinete do 

ORECE; 

20. Aconselha um recurso acrescido ao teletrabalho, às videoconferências e a outras técnicas 

de trabalho à distância facultadas pelas comunicações eletrónicas, de molde a reduzir 

custos e a fazer baixar a chamada pegada de carbono; 

21. Recomenda à Comissão e aos Estados-Membros que assegurem o financiamento 

adequado do ORECE e das ARN; 

22. Entende que a localização do Gabinete do ORECE não constitui um obstáculo ao 

acompanhamento do trabalho quotidiano das instituições europeias em matéria de 

comunicações eletrónicas, que se reveste de especial interesse para o ORECE, tal como 

não prejudica o uso eficiente do respetivo Gabinete, desde que se proceda ao reforço da 

utilização das estratégias da comunicação eletrónica; 

23. Considera que a missão do Gabinete do ORECE deve ser revista e definida com maior 

precisão, tendo especialmente em conta os futuros resultados da auditoria do ORECE 

nesta matéria; 

24. Recomenda que sejam feitas as mudanças indispensáveis e que sejam ponderados os 

recursos necessários para que o Gabinete do ORECE apoie de forma mais efetiva e 

eficiente o trabalho concreto do ORECE, em vez de lhe prestar apenas apoio 

administrativo; 

25. Entende que qualquer debate em torno da localização do Gabinete do ORECE deverá ser 

feito tendo em vista a sua independência relativamente às instituições europeias e aos 



 

 

Estados-Membros e no pressuposto da salvaguarda do princípio de distribuição 

geográfica equitativa das sedes das instituições, das agências e de outros órgãos da UE; 

26. Considera necessário um esforço suplementar de consolidação, que permita que os 

operadores aproveitem melhor as economias de escala, e entende que o ORECE deve ter 

um papel de relevo nesse processo; 

27. Considera que é necessário um quadro legislativo claro e estável em prol do 

aperfeiçoamento do mercado interno, o qual redundará numa concorrência acrescida e na 

prestação de melhores serviços aos consumidores; 

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

 


