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Alteração  116 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

O próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós-2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 85 

 

Proposta de resolução Alteração 

85. Exorta a Comissão Europeia a 

promover o investimento no 

desenvolvimento de tecnologias de 

próxima geração e a fomentar a sua 

implantação; destaca a importância de 

garantir financiamento para a realização do 

Mercado Único Digital utilizando 

plenamente o espetro, de assegurar a 

modernização das redes fixas e a 

densificação das redes móveis, de 

promover a implantação da tecnologia 5G 

e a conectividade a gigabits, bem como de 

realizar mais progressos em matéria de 

harmonização da regulamentação da UE no 

domínio das telecomunicações, a fim de 

criar o quadro regulamentar adequado para 

melhorar a conectividade à Internet em 

toda a UE; frisa que a vertente 

telecomunicações do MIE deve continuar a 

apoiar as infraestruturas de serviços 

digitais e as redes de banda larga, 

tornando-as acessíveis, incluindo nas 

regiões remotas e rurais, bem como 

melhorando os níveis de literacia digital, 

interconexão e interoperabilidade; sublinha 

a necessidade de apoiar a transformação 

digital da economia e sociedade europeias 

e de investir em tecnologias essenciais, tais 

como os grandes volumes de dados, a 

inteligência artificial ou a computação de 

alto desempenho, nas infraestruturas e nas 
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criar o quadro regulamentar adequado para 

melhorar a conectividade à Internet em 

toda a UE; frisa que a vertente 

telecomunicações do MIE deve continuar a 

apoiar as infraestruturas de serviços 
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alto desempenho, nas infraestruturas e nas 

competências digitais, a fim de reforçar a 

competitividade da UE e melhorar a 
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competências digitais, a fim de reforçar a 

competitividade da UE e melhorar a 

qualidade de vida dos cidadãos europeus; 

qualidade de vida dos cidadãos europeus; 

Or. en 
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Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0048/2018 
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2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 89-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  89-A. Salienta que a política de coesão é 

o conjunto de ferramentas essencial da 

União Europeia para manifestar a 

solidariedade da UE como um dos 

princípios fundamentais da União, tendo 

em vista a realização do seu objetivo, 

consagrado no Tratado, de promover o 

desenvolvimento harmonioso de toda a 

União, de molde a reforçar a sua coesão 

económica, social e territorial, num 

espírito de solidariedade e com o 

propósito de promover o crescimento e 

reduzir o atraso das regiões menos 

favorecidas; 

Or. en 

 

 


