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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

Sobre uma Sociedade da Informação Europeia para o crescimento e o emprego
(2005/2167(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões intitulada "i2010 – Uma sociedade 
da informação europeia para o crescimento e o emprego"(COM(2005)0229) e o 
documento de trabalho redigido por pessoal da Comissão que o acompanha, sobre a 
avaliação de um impacto alargado (SEC(2005)0717),

– Tendo em conta a Directiva 2002/21/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de 
Março de 2002, sobre um quadro regulamentar comum para as comunicações electrónicas 
e as redes de serviços ( Directiva-Quadro)1,

Tendo em conta o Regulamento (CE) nº 460/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 10 de Março de 2004, que estabelece a Agência Europeia para a Segurança das Redes e 
da Informação 2

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Comité Económico e 
Social e ao Comité das Regiões sobre a e Acessibilidade (COM(2005)0425),

– Tendo em conta o relatório do Fórum sobre a Fractura Digital de 15 de Julho de 2005, 
sobre o acesso às bandas largas e o apoio público às áreas mal servidas,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Comité Económico e 
Social e ao Comité das Regiões sobre uma abordagem da gestão do espectro de 
radiofrequências assente no mercado, na União Europeia (COM(2005)0400),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre 
uma política de futuro em matéria de política do espectro de radiofrequências para a 
União Europeia: segundo relatório anual (COM(2005)0411),

– Tendo em conta o parecer do Grupo de Política do Espectro de Radiofrequências sobre a 
comercialização dos direitos de utilização das radiofrequências (RSPG04-54 Rev.),

– Tendo em conta as Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Bruxelas, de 22 e
23 de Março de 2005 (7619/1/05 Rev.),

– Tendo em conta a Estratégia de Desenvolvimento Sustentável da UE adoptada pelo 
Conselho Europeu de Gotemburgo, de 15 e16 de Junho de 2001,

– Tendo em conta o Documento de Trabalho da Comissão sobre a integração das 
considerações ambientais em políticas noutros domínios - balanço do processo de Cardiff
(COM(2004)0394),

  
1 JO L 108, 24.4.2002 p. .33.
2 JO L 77 , 13.3.2004 p. 1.
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– Tendo em conta as Conclusões da reunião do 2695º Conselho Transportes,
Telecomunicações e Energia, de 5 de Dezembro de 2005, sobre a Estratégia i2010  
(14636/05),

– Tendo em conta os 22 Programas Nacionais de Reforma preparados pelos 
Estados-Membros a pedido do Conselho Europeu da Primavera de Março de 2005, que já 
foram apresentados à Comissão, 

– Tendo em conta as suas resoluções de 1 de Dezembro de 2005 sobre a regulamentação e 
os mercados europeus das comunicações electrónicas em 20041 e de 23 de Junho de 2005 
sobre a sociedade da informação2,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, da Comissão da Cultura e 
da Educação, e da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
(A6-0000/2005),

A. Considerando que as tecnologias da informação e das comunicações (TIC) são um 
poderoso motor de crescimento e emprego, dado que a elas se devem um quarto do 
crescimento do PIB da União Europeia e 40% do crescimento da produtividade,

B. Considerando que uma primeira visão geral dos 22 programas nacionais de reforma mostra 
que, com base numa classificação mais ampla, o desafio da "I&D e Inovação" foi aceite 
por 22 Estados-Membros; o desafio das TIC foi reconhecido por 11 Estados-Membros; e o 
desafio da "eficácia da administração pública e dos serviços"foi reconhecido por 8 
Estados-Membros,

C. Considerando que, juntamente com a Comissão, os Estados-Membros e as outras partes 
interessadas são igualmente responsáveis pelo sucesso da iniciativa i2010,

D. Considerando que a correcta e atempada aplicação do enquadramento actual constitui uma 
condição prévia essencial para a existência de um mercado dos serviços das comunicações 
electrónicas aberto, competitivo e inovador, mas que, no entanto, os procedimentos para a 
transposição e a implementação do quadro variam muito de Estado-Membro para 
Estado-Membro, 

E. Considerando que a UE se está a atrasar na investigação na área das TIC, investindo apenas 
80 EUR per capita comparativamente aos 350 EUR do Japão e aos 400 EUR dos EUA e 
que a UE terá, por conseguinte, que aumentar o investimento na investigação e fortalecer a 
inovação nas TIC por forma a alcançar os concorrentes, 

F. Considerando que a recepção das TIC pelos indivíduos, pelos serviços públicos e pelas 
empresas, em particular as PME, é necessária para uma exploração plena das vantagens 

  
1 Textos aprovados nessa data  , P6_TA-(2005)0467.
2 Textos aprovados nessa data , P6_TA(2005)0260.
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oferecidas pela investigação e pela inovação,

G. Considerando que o número de linhas de acesso de banda larga quase duplicou nos últimos 
dois anos mas que, no entanto, as regiões mais remotas não se encontram tão bem servidas, 
dado que a sua disponibilização se concentra nas regiões densamente povoadas, 

H. Considerando que os benefícios das TIC devem estar disponíveis a todos, incluindo os 
diferentes grupos educacionais, sociais e etários, 

I. Considerando que a convergência digital tem potencial para fornecer aos consumidores o 
acesso a uma maior diversidade de serviços melhorados e de melhores conteúdos e, por 
conseguinte, deve ser criado um ambiente favorável que estimule a implantação
competitiva destes serviços convergentes bem como infra-estruturas seguras, 

J. Considerando que as TIC podem ter tanto um impacto positivo directo no ambiente, bem
como consequências sociais indirectas de ordem social e económica,

K. Considerando que as radiofrequências constituem um recurso importante para muitos 
serviços essenciais na sociedade e, por isso, uma utilização eficaz e coerente das 
frequências  pode ajudar a União Europeia a realizar os objectivos de Lisboa através de um 
estímulo ao crescimento, à competitividade e ao emprego,

L. Considerando que a realização dos objectivos de Lisboa requer da União Europeia, dos 
Estados-Membros e das empresas um investimento claro, concreto e unido nas TIC, 

M. Considerando que é indispensável que os Estados-membros invistam numa 
regulamentação suficientemente flexível e que apoie os direitos dos cidadãos, 
proporcionando aos agentes uma boa base para a introdução no mercado das inovações
tecnológicas, 

1. Insta a Comissão a adoptar uma orientação concreta, inovadora e virada para o futuro na 
reforma da regulamentação relativa às  TIC; as TIC devem ser consideradas como algo 
mais do que um conjunto de informações; 

2. Exige que toda a regulamentação europeia relativa à informação e às comunicações se 
baseie numa neutralidade tecnológica, nas novas invenções e na garantia de um acesso 
fácil dos agentes ao mercado;

3. Insta os Estados-Membros a investirem ainda mais no aproveitamento das TIC no sector 
dos serviços públicos;

4. Considera que o investimento das empresas europeias nas TIC é muito reduzido
comparativamente aos nossos concorrentes; recorda que as TIC são o agente particular 
mais importante para o aumento da produtividade e do emprego; 
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Objectivo nº 1: Um espaço único da informação

5. Atendendo a que, do ponto de vista  do crescimento e do desenvolvimento da União 
Europeia, mais importante do que as TIC é a sua utilização em grande escala  em todas as 
actividades  e serviços, quer na administração publica e  na indústria, quer nas actividades 
quotidianas dos cidadãos, ou seja, a criação de uma sociedade da informação ubíqua;

6. Requer que seja tomada em consideração a natureza horizontal das TIC, para a qual é 
necessária cooperação e coordenação das actividades da UE por parte dos 
Estados-Membros e o incentivo à produção e aproveitamento das novas invenções;

7. Insta a Comissão e os Estados-Membros a estabelecerem como objectivo a criação de uma 
regulamentação flexível nesta área para que a sua implementação seja simples, rápida e 
simultânea; a regulamentação deverá promover os investimentos na área das TIC, dos 
equipamentos, das redes e dos serviços de redes; deverá promover a concorrência, o 
aproveitamento das tecnologias da informação e dos serviços e da segurança da 
informação; 

8. Exige que a regulamentação tenha como fim um desenvolvimento mais rápido da 
sociedade da informação, por forma a diversificar e tornar os benefícios acessíveis a toda 
a sociedade; 

9. Recorda que o desenvolvimento de uma sociedade da informação ubíqua eficaz exige o 
desenvolvimento dos serviços de banda larga e sem fios, a ênfase e o investimento na 
interoperabilidade , a protecção dos direitos de autor e a promoção da digitalização dos 
serviços de comunicação social;

10. Recorda que a passagem para a sociedade da informação ubíqua promove também o 
desenvolvimento sustentável em relação ao qual a UE se comprometeu; as TIC irão 
reduzir os impactos negativos no ambiente e a utilização dos recursos naturais e promover 
o desenvolvimento social; 

11. Considera que é necessário ter em conta o papel cada mais importante dos direitos de 
autor imateriais como instrumento da política comercial nas questões relativas à 
liberalização do comércio; adverte para as tentativas cada vez mais frequentes por parte 
dos Estados Unidos de utilizar a regulamentação sobre patentes e direitos de autor como 
um instrumento de uma política comercial proteccionista; 

12. Considera que alguns princípios da Directiva "televisão sem fronteiras" não são 
facilmente compatíveis com o ambiente da comunicação digital e sobretudo com os
ambientes das redes de informação; constata que a revisão da directiva devido ao seu 
âmbito limitado de aplicação seria, por conseguinte, fundamental para o estabelecimento
de uma regulamentação que visa a criação de uma área da informação europeia ubíqua; 
reclama que os sistemas de distribuição pan-europeus como o EuroNews sejam apoiados 
no contexto da revisão da directiva; 

13. Insta a Comissão a apresentar rapidamente medidas concretas para facilitar e apoiar a 
criação de conteúdos europeus e reconhecer a sua divulgação; há que assegurar a 
continuidade dos programas de apoio já existentes e a sua indispensabilidade em termos 



PR\593476PT.doc 7/12 PE 367.630v01-00

PT

do desenvolvimento da sociedade da informação; 



PE 367.630v01-00 8/12 PR\593476PT.doc

PT

14. Adverte a Comissão dos riscos de transformar a política de radiofrequências apenas à 
custa das forças de mercado e contra a vontade das autoridades regulamentares, dos 
operadores e dos outros agentes; as eventuais alterações devem ser realizadas sem pressa e 
devem fundamentar-se numa análise e correcção cuidadosas dos problemas actuais; 
recorda que muitos dos leilões do espectro 3G realizados nos EUA e em vários Estados-
Membros conduziram, em parte, o sector a uma crise  e atrasaram os investimentos e a 
introdução das redes de telemóveis de terceira geração; 

15. Considera que na política de radiofrequências o mais importante é ter como finalidade
uma regulamentação flexível e uma harmonização suficiente do espectro a nível da União 
Europeia; considera que a gestão do espectro deve ter em vista o acesso fácil ao mercado 
das inovações e dos participantes;   

16. Recorda que o desenvolvimento da segurança das redes é indispensável para aumentar a 
confiança em todos os serviços de redes, serviços comerciais e serviços de administração 
pública digitais;  insta a que se promova a segurança das redes  por meios técnicos e 
regulamentares bem como pela informação, por exemplo, criando uma estratégia à escala 
europeia da segurança da informação e estabelecendo anualmente  o dia europeu da 
segurança  da informação para aumentar a sensibilização dos cidadãos para a questão da 
segurança da informação;

17. Recorda que a política industrial e comercial deve apoiar nas suas acções as indústrias de
inovação da União; considera que para tal é necessário o estabelecimento de uma base 
regulamentar flexível e incentivadora; 

18. Adverte que as medidas regulamentares e administrativas não devem conduzir ao 
favorecimento de uma determinada tecnologia em detrimento de outras, mas que a 
regulamentação deve ser imparcial em termos tecnológicos; 

Objectivo nº 2: Investimentos na investigação e inovação

19. Sublinha que uma indústria das TIC competitiva é condição fundamental para o 
crescimento económico e para a criação de emprego no território da União e, cada vez  
mais, noutros sectores da indústria e dos serviços; 

20. Requer da Comissão e dos Estados-Membros medidas concretas de aproveitamento das 
oportunidades criadas pelas TIC através das quais se possa prevenir a transferência de 
empregos para países com baixos custos de produção;

21. Considera que a nível da União Europeia é indispensável adoptar imediatamente medidas 
para  remover os  obstáculos ao desenvolvimento de redes da próxima geração (NGN);

22. Considera que a aplicação das TIC no sector das tecnologias de apoio às línguas e ao bem-
estar constitui para a sociedade um sector natural e de enorme potencial de aplicação 
global e insta a União e os Estados-Membros a apoiar a investigação nesta área;

23. Insta a Comissão e os Estados-Membros a procurarem meios concretos para a 
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interligação em rede de todos os agentes importantes  (grandes empresas, PME, 
administração pública e centros de investigação) e a promoção da  possibilidade de 
participarem na realização e aproveitamento desses projectos;

Objectivo nº 3: Uma sociedade comum europeia da informação

24. Insta os Estados-Membros a definirem através dos seus programas nacionais de reforma 
as prioridades para a sociedade da informação e a relatarem anualmente os progressos dos 
programas de reforma;

25. Recorda que o sector da segurança social e da saúde bem como o do bem-estar são 
centrais para o desenvolvimento da sociedade da informação;

26. Considera  que os serviços públicos e a administração pública têm um papel central nas 
actividades profissionais e cívicas dos cidadãos; sublinha a importância do 
desenvolvimento dos conteúdos dos serviços públicos, da administração pública em linha 
e da segurança da informação; 

27. Recorda que para a promoção da participação é preciso investir também nas habilitações 
de que os europeus necessitam  para exercerem as suas actividades numa sociedade da 
informação; requer medidas concretas para se desenvolverem as habilitações na área das 
TIC;

28. Considera que devido ao envelhecimento da população europeia, é necessário investir na
concepção de produtos, e, em particular, no princípio do "Design for All" ou seja, dar 
prioridade a todas as soluções adequadas nas tecnologias, serviços e ambiente; requer, no 
entanto, que sejam tomadas em consideração as necessidades de grupos particulares, como 
os idosos ou os deficientes: 

29. Solicita aos Estados-Membros medidas através das quais se possa garantir o acesso em 
linha aos serviços da administração pública, independentemente do local, da hora e dos 
recursos financeiros de cada um; 

30. Recorda que o direito ao acesso à informação essencial é um direito de todos os cidadãos 
da União;

31. Sublinha a importância da protecção da privacidade e da segurança da informação numa 
sociedade ubíqua; recorda que a regulamentação deve garantir a todos os cidadãos e à 
actividade económica  a confiança nos conteúdos digitais e na comunicação; 

32. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, e
aos Estados-Membros. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A legislação da União Europeia na área das tecnologias da informação e das comunicações 
(TIC), ou seja, na área a que se refere a Comunicação estratégica "i2010" é extremamente 
complexa. O desenvolvimento tecnológico nos mercados é excepcionalmente rápido, 
enquanto que a entrada em vigor da regulamentação em todo o território da União pode levar 
anos. 

Isto significa que, na prática, todas as iniciativas legislativas propriamente ditas referidas na 
comunicação da Comissão só entrarão provavelmente em vigor em 2015 - algumas talvez 
entrem em vigor um pouco antes. Dentro de dez anos, as tecnologias da informação e das 
comunicações e a sociedade serão provavelmente muito diferentes do que são hoje. Isto 
coloca  a legislação numa situação difícil. A melhor forma de nos prepararmos para este 
desafio  é a de garantir  que iremos estabelecer uma política de regulamentação flexível. 

Temos muito poucas possibilidades de prever em que estado irá estar a tecnologia no ano
2015 - até mesmo no ano 2010 - e, portanto, também não poderemos prever para já  qual vai 
ser a situação nos mercados. É, porém,  quase certo que toda a área da informação e das 
comunicações irá sofrer em dez anos grandes alterações. Poderemos apenas tentar vislumbrar
quais as tendências  e as acções  por forma a que a indústria europeia  conserve a sua posição 
de dianteira  em relação aos seus concorrentes a nível mundial  nas áreas em que já atingiu 
essa posição  e melhorar a sua competitividade nas áreas paralelas. 

É evidente que estamos a passar de uma comunicação tradicional de redes de telefones para 
uma comunicação móvel e redes de informação com base na Internet. Isto cria por sua vez 
novas empresas no sector e nivela as condições de concorrência entre as empresas no sector 
das comunicações. 

Eventualmente já antes de 2010 poderemos constatar, pelo menos na sua fase inicial, a 
existência  por todo o lado de uma tecnologia "ubíqua". A partir dela constrói-se a "sociedade 
da informação ubíqua". Isto significa que numa escala cada vez maior a comunicação será 
efectuada por meio de aparelhos e objectos, e não apenas entre as pessoas (embora sejam as 
pessoas a receber a informação por meio desta forma de comunicação).

A comunicação passa de um terminal para outro, através de diferentes aparelhos  e até de 
objectos. Os automóveis informam os centros de socorro dos acidentes ocorridos, as latas de 
conserva informam sobre o seu conteúdo e avisam sobre o termo dos prazos de validade, os 
telemóveis passam automaticamente para o modo "silêncio" nos cinemas e nas reuniões, à 
saída de casa , o terminal portátil, as chaves e  a carteira avisam no caso de terem sido 
esquecidos. As casas, as fábricas os escritórios, as administrações vão passar a ser meios 
inteligentes onde todos os aparelhos comunicam entre si e informam se necessário para 
qualquer parte do mundo, sobre problemas existentes.

Tendo em conta estas perspectivas, poderíamos esperar da Comissão uma abordagem  muito 
mais audaz  e virada para o futuro do que aquela que a Comunicação "i2010" nos oferece. 
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Poderá dizer-se que a comunicação só olha para o espelho retrovisor e analisa apenas o actual 
mercado do sector das comunicações. 

Já não há razão para que a regulamentação se concentre apenas na abertura à concorrência -
para isso a actual regulamentação da União fornece instrumentos suficientes. A 
regulamentação deverá, sim, com uma ênfase no mínimo igual, incentivar os investimentos 
em novas inovações e serviços. As normas a serem estabelecidas  não podem criar obstáculos 
aos novos serviços e às inovações  e apoiar tecnologias antiquadas através de uma 
regulamentação rígida e rapidamente antiquada dirigida aos serviços em geral. A nova 
regulamentação terá que ser acentuadamente imparcial em termos tecnológicos. 

Muito importante na regulamentação nesta área é a necessidade de ter em consideração os 
direitos básicos dos consumidores e dos utentes na nova sociedade ubíqua. A protecção da 
privacidade, a segurança da informação, a rejeição de conteúdos nocivos e os direitos dos 
consumidores são fundamentais para o estabelecimento da confiança na nova sociedade da 
informação, na qual as tecnologias da comunicação perpassam por todos os momentos 
quotidianos sem que a própria pessoa disso tenha consciência.

A estratégia i2010 deveria chamar a atenção para a correcta orientação e propósito da 
legislação e regulamentação. Estas devem garantir um ambiente de trabalho propício às
empresas. 

Todas as actividades relacionadas com as tecnologias da informação e das comunicações 
devem garantir também que são tomados em consideração os pontos de vista ligados à 
igualdade social, à proximidade com o utente, à segurança e à confiança dos consumidores.
Só quando os consumidores confiarem nas nova tecnologias e por experiência própria
considerarem a sua utilização fácil e suficientemente económica, poderá o sector das 
tecnologias da informação e das comunicações funcionar verdadeiramente de forma eficaz 
como motor de crescimento, que é, aliás, a sua natureza. Nesse sentido, por exemplo, as 
medidas a nível europeu destinadas à segurança da informação devem ser fortemente 
apoiadas. 

Só a entrada do sector das TIC na indústria e produção tradicionais poderá salvar a 
competitividade da produção industrial europeia. Através das TIC poderemos tornar mais 
eficazes a produção, o consumo e substituir em parte produtos físicos por produtos digitais. 

As transformações na indústria podem ser ilustradas mediante três formas de alterar a 
produção:

- a desmaterialização: o aumento da eficácia ecológica na produção (o automóvel é produzido 
na fabrica de forma mais eficaz  e o processo consome menos recursos naturais)

- a imaterialização: o aumento da eficácia ecológica no consumo (a utilização do automóvel, a 
optimização dos percursos: gastam-se menos recursos naturais)

- a amaterialização:  a substituição dos produtos físicos por serviços digitais: a redução de 
viagens de trabalho graças à cooperação virtual e às videoconferências

O aumento da eficácia acima referido mediante uma maior utilização das TIC demonstra que 
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a realização dos objectivos da iniciativa i2010 não só promove a competitividade europeia  e 
o emprego  como o crescimento sustentável, e tem desse modo também o seu fundamento na 
decisão do Conselho Europeu de 15-16 de Junho de 2001, que prevê que toda a legislação da 
União Europeia deverá contribuir para a protecção do ambiente e um desenvolvimento 
sustentável. 

A reforma da legislação relativa às comunicações deveria entrar em vigor  o mais rapidamente 
possível e ao mesmo tempo em todos os Estados-Membros. Quando tomamos em 
consideração o facto de a execução do actual pacote de reformas ainda não estar completa 
nos  Estados-Membros, compreendemos que as rápidas alterações  nos mercados sujeitam a
uma pressão cada vez maior a reforma do pacote legislativo. Ou seja, desde já nesta fase 
inicial de preparação deveríamos pensar em meios de garantir a sua rápida e adequada 
execução em toda a Comunidade. 

Na comunicação da Comissão, a condição prévia para o seu primeiro objectivo, um espaço 
único europeu da informação, pode ser considerada a disponibilização a todos de redes de 
comunicações suficientemente rápidas, onde quer que seja e a preços razoáveis. Na prática, 
isto significa, pelo menos, a necessidade de redes de banda larga sem fios.

A procura das radiofrequências vai aumentar.  A Comissão considera que a gestão eficaz do 
espectro será realizada através de puros mecanismos de mercado. O relator do presente 
relatório tem inúmeras reservas em relação a isso. Ao preparar este tema, a Comissão ignorou 
totalmente os pareceres do seu próprio grupo de trabalho de política do espectro de 
radiofrequências (RSPG, Radio Sepctrum Policy Group) relativos à comercialização e às 
revendas do espectro. 

Independentemente das considerações politicas ou filosóficas sobre a quem pertencem as 
radiofrequências, a comunicação da Comissão sobre política do espectro a apresenta uma 
política que pode levar à concentração do espectro apenas nalguns agentes e à sua 
manipulação nos mercados. Não existem também quaisquer garantias de que os proprietários 
do espectro não surjam de fora da UE. 

Este tipo de desenvolvimento já não conduziria a concorrência entre  as empresas de 
comunicações para os serviços prestados ao utilizador final. Na verdade, poderia mesmo 
impedir a entrada no mercado de novos actores e de novas invenções. 

A gestão do espectro deve, tal como a toda a outra regulamentação, ser flexível. O ponto de 
partida deverão ser as situações problemáticas actuais e a forma de as solucionar. 

A sociedade da informação ubíqua não pode nascer sem a participação nela de todos os 
cidadãos. Por isso, o sucesso da regulamentação da União será medido apenas pela forma 
como ela consegue garantir a todos a possibilidade de participar nas redes de comunicação de 
banda larga, independentemente do local, do tempo e dos recursos financeiros. 

A discriminação de um grupo étnico, político ou social contra a sua vontade apenas cria 
insegurança na sociedade. O modelo social europeu não pode, rumo a uma sociedade da 
informação ubíqua, deixar ninguém de fora.


