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ALTERAÇÕES 

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, 

competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações: 

 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) A Comunicação da Comissão que 

propõe uma visão europeia sobre a 

conectividade à Internet para cidadãos e 

empresas no mercado único digital14 

descreve uma série de possíveis medidas 

capazes de melhorar a conectividade na 

União Europeia. 

(1) A Comunicação da Comissão que 

propõe uma visão europeia sobre a 

conectividade à Internet para cidadãos, 

instituições públicas e empresas no 

mercado único digital14 descreve uma série 

de possíveis medidas capazes de melhorar 

a conectividade na União Europeia. 

__________________ __________________ 

14 Comunicação da Comissão ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Comité Económico e Social Europeu e ao 

Comité das Regiões: «Conectividade para 

um Mercado Único Digital competitivo - 

Rumo a uma sociedade europeia Gigabit 

(European Gigabit society) (COM(2016) 

587). 

14 Comunicação da Comissão ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Comité Económico e Social Europeu e ao 

Comité das Regiões: «Conectividade para 

um Mercado Único Digital competitivo - 

Rumo a uma sociedade europeia Gigabit 

(European Gigabit society) (COM(2016) 

587). 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (2-A) Os Estados-Membros devem 

intensificar os seus esforços para 

colmatar as lacunas digitais e em matéria 

de conectividade entre regiões, em 

particular, as que apresentam níveis mais 

elevados de pobreza, mediante o 

investimento na criação, no 

desenvolvimento e na melhoria do acesso 

à conectividade sem fios, com particular 
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incidência nos domínios identificados 

como mais atrasados em termos de 

conectividade e de promoção da literacia 

digital. O apoio da União deve ser 

complementar, nomeadamente apoiando 

projetos que visem, em especial, a 

disponibilização de conectividade sem 

fios, gratuita e sem restrições, mediante a 

adjudicação de contratos públicos, nos 

centros da vida pública local, 

designadamente nos espaços exteriores 

acessíveis ao público em geral. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) No seguimento da Comunicação 

que propõe uma visão europeia sobre a 

conectividade à Internet para o mercado 

único digital e de modo a promover a 

inclusão digital, a União deve apoiar a 

disponibilização de conectividade local 

sem fio gratuita nos centros de vida social 

local, incluindo espaços exteriores abertos 

ao público em geral, através de um apoio 

direcionado. O referido apoio, até ao 

momento, não é abrangido pelos 

Regulamentos (UE) n.º 1316/201315 e (UE) 

n.º 283/201416. 

(3) No seguimento da Comunicação 

que propõe uma visão europeia sobre a 

conectividade à Internet para o mercado 

único digital e de modo a promover a 

inclusão digital, a União deve apoiar a 

disponibilização de conectividade local 

sem fio, gratuita e sem restrições 

injustificadas nos centros de vida social 

local, incluindo espaços exteriores abertos 

ao público em geral, através de um apoio 

direcionado. O referido apoio, até ao 

momento, não é abrangido pelos 

Regulamentos (UE) n.º 1316/201315 e (UE) 

n.º 283/201416. 

__________________ __________________ 

15 Regulamento (UE) n.º 1316/20136 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de dezembro de 2013, que cria o 

Mecanismo Interligar a Europa, altera o 

Regulamento (UE) n.º 913/2010 e revoga 

os Regulamentos (CE) n.º 680/2007 e (CE) 

n.º 67/2010, JO L 348, 20.12.2013, p. 129, 

com a última redação que lhe foi dada pelo 

Regulamento (UE) 2015/1017 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 

de junho de 2015, JO L 169, 1.7.2015, p. 1. 

15 Regulamento (UE) n.º 1316/20136 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de dezembro de 2013, que cria o 

Mecanismo Interligar a Europa, altera o 

Regulamento (UE) n.º 913/2010 e revoga 

os Regulamentos (CE) n.º 680/2007 e (CE) 

n.º 67/2010, JO L 348, 20.12.2013, p. 129, 

com a última redação que lhe foi dada pelo 

Regulamento (UE) 2015/1017 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 

de junho de 2015, JO L 169, 1.7.2015, p. 1. 
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16 Regulamento (UE) n.º 283/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de março de 2014, relativo às orientações 

para as redes transeuropeias na área das 

infraestruturas de telecomunicações e que 

revoga a Decisão n.º 1336/97/CE, JO L 86, 

21.3.2014, p. 14. 

16 Regulamento (UE) n.º 283/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de março de 2014, relativo às orientações 

para as redes transeuropeias na área das 

infraestruturas de telecomunicações e que 

revoga a Decisão n.º 1336/97/CE, JO L 86, 

21.3.2014, p. 14. 

 

 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) Um apoio deste género deve 

encorajar as entidades de cariz público, tais 

como autoridades públicas e prestadores 

de serviços públicos, a disponibilizar 

conectividade local sem fio gratuita a título 

de serviço complementar à sua missão 

pública de modo a assegurar que as 

comunidades locais podem usufruir das 

vantagens da banda larga de alta 

velocidade nos centros de vida social. As 

referidas entidades poderiam incluir as 

câmaras municipais e outras autoridades 

públicas locais, bibliotecas e hospitais. 

(4) Um apoio deste género deve 

encorajar as entidades de cariz público, tais 

como entidades públicas, cooperativas, 

empresas sociais que sejam propriedade 

da comunidade e prestadores de serviços 

públicos, a disponibilizar conectividade 

local sem fio, gratuita e sem restrições 

injustificadas a título de serviço 

complementar à sua missão pública, de 

modo a assegurar que as comunidades 

locais possam usufruir das vantagens da 

banda larga de alta velocidade nos centros 

de vida social. As referidas entidades 

poderiam incluir as câmaras municipais e 

outras autoridades públicas locais, 

bibliotecas e outras instituições culturais, 

hospitais e centros de saúde, bem como 

outros espaços públicos acessíveis a um 

grande número de pessoas. 

 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) A conectividade local sem fio (5) A conectividade local sem fio 
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apenas deve ser elegível como gratuita nos 

casos em que é disponibilizada sem uma 

remuneração correspondente, quer por 

pagamento direto quer por meio de outros 

tipos de compensação, incluindo, sem 

limitação, publicidade e o fornecimento de 

dados pessoais. 

apenas deve ser elegível como gratuita e 

sem restrições injustificadas nos casos em 

que é disponibilizada sem uma 

remuneração correspondente, quer por 

pagamento direto, quer por meio de outros 

tipos de compensação, incluindo, mas não 

se limitando, a publicidade, ao 

fornecimento de dados pessoais e a 

ligações recorrendo a contas em redes 

sociais. O acesso gratuito à ligação sem 

fios local deve contar com o acordo dos 

utilizadores relativamente aos termos e às 

condições de utilização e com uma 

declaração de exoneração de 

responsabilidade indicando a finalidade 

do serviço e, ao mesmo tempo, assegurar 

uma proteção adequada dos dados 

pessoais, tendo em conta que os riscos 

para a segurança aumentam com o 

alargamento da conectividade sem fios.  

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (5-A) Os valores e os benefícios da 

União devem ser promovidos através da 

declaração de exoneração de 

responsabilidade da conectividade local 

sem fio e gratuita. 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 5-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (5-B) Devem ser integrados no serviço 

instrumentos educativos digitais que 

proporcionem aos utilizadores 

conhecimentos sobre o acesso à Internet e 

sobre como podem proteger-se em linha, 

bem como informações sobre os 
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benefícios e os riscos da Internet. 

 

 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 8-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (8-A) A Comissão deve garantir que as 

autoridades públicas, as cooperativas, as 

empresas sociais que sejam propriedade 

da comunidade, os prestadores de serviços 

públicos e os beneficiários finais, isto é, as 

comunidades locais e os utilizadores deste 

serviço sem fios gratuito, sejam devida e 

imediatamente informados da existência 

deste programa e deste apoio, de molde a 

reforçar a visibilidade do financiamento 

concedido pela União; 

Justificação 

Os programas e o apoio financeiro concedido pela UE devem ser promovidos pela Comissão 

junto das autoridades públicas – consideradas em sentido lato – devendo os beneficiários ser 

informados. 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) Para assegurar a disponibilização 

rápida de conectividade em conformidade 

com o presente regulamento, a assistência 

financeira deve ser aplicada utilizando, 

tanto quanto possível, ferramentas em linha 

que permitam a apresentação e a gestão 

rápidas de candidaturas e apoiem a 

implementação, a monitorização e a 

auditoria dos pontos locais de acesso sem 

fio instalados. 

(10) Para assegurar a disponibilização 

rápida de conectividade em conformidade 

com o presente regulamento, a assistência 

financeira deve ser aplicada utilizando, 

tanto quanto possível, ferramentas em 

linha, bem como outras ferramentas 

convencionais que permitam a 

apresentação e a gestão rápidas de 

candidaturas e apoiem a implementação, a 

monitorização, a manutenção, a 

atualização regular e a auditoria dos 
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pontos locais de acesso sem fio instalados. 

 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) Dadas as necessidades de 

conectividade à Internet na União e a 

urgência de promover redes de acesso 

capazes de proporcionar, por toda a UE, 

uma experiência de Internet de alta 

qualidade baseada em serviços de banda 

larga de muito alta velocidade, a 

assistência financeira deve procurar 

garantir uma distribuição equilibrada em 

termos geográficos. 

(11) Dadas as necessidades de 

conectividade à Internet na União e a 

urgência de promover redes de acesso 

capazes de proporcionar, em toda a UE, 

uma experiência de Internet de alta 

qualidade, oferecendo um débito de 

telecarregamento de, pelo menos, 100 

Mbps baseada em serviços de banda larga 

de muito alta velocidade, cumpre ter em 

conta as sinergias com outros fundos e 

programas da União, nacionais e 

regionais, em especial ao prestar 
assistência financeira adicional, uma vez 

que também há que visar regiões remotas, 

embora povoadas, bem como regiões 

menos desenvolvidas e em transição e, ao 

mesmo tempo, procurar garantir uma 

distribuição equilibrada em termos 

geográficos, promovendo o acesso dos 

cidadãos aos benefícios da sociedade da 

informação, de molde a permitir a mesma 

percentagem média de ligação à Internet 

em todos os Estados-Membros, tendo em 

conta que uma média de 97 % dos 

cidadãos da UE tem acesso à Internet em 

alguns Estados-Membros, ao passo que 

noutros essa média é de apenas 68 %. 

 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (11-A) As ações financiadas devem ser 

viáveis e sustentáveis a longo prazo. Este 

objetivo deverá ser atingido através da 

disponibilização de instrumentos técnicos 

que assegurem a sua eficiência a longo 

prazo, recorrendo à utilização de 

tecnologia atualizada e segura para os 

utilizadores garantida pelos beneficiários 

e pelos prestadores de serviços. 

 

 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b) 

Regulamento (UE) n.º 1316/2013 

Artigo 7 – n.º 4 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) As ações no domínio da 

disponibilização de conectividade local 

sem fio gratuita em comunidades locais são 

financiadas por meio de subvenções ou 

formas de assistência financeira que não 

instrumentos financeiros. 

c) As ações no domínio da 

disponibilização de conectividade local 

sem fio gratuita e sem restrições 

injustificadas em comunidades locais são 

financiadas por meio de subvenções ou 

formas de assistência financeira que não 

instrumentos financeiros. 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 283/2014 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea h) 

 

Texto da Comissão Alteração 

h) «Ponto local de acesso sem fio»: 

um equipamento de baixa potência e de 

pequena dimensão a operar dentro de um 

alcance reduzido, utilizando de forma não 

exclusiva um espetro de rádio cujas 

condições de disponibilidade e de 

h) «Ponto local de acesso sem fio»: 

um equipamento de baixa potência e de 

pequena dimensão a operar dentro de um 

alcance reduzido, utilizando de forma não 

exclusiva um espetro de rádio cujas 

condições de disponibilidade e de 
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utilização eficiente para esta finalidade 

estão harmonizadas a nível da União e que 

permite o acesso sem fio a uma rede de 

comunicações eletrónicas por parte dos 

utilizadores.» 

utilização eficiente para esta finalidade 

estão harmonizadas a nível da União e que 

permite o acesso sem fio a uma rede de 

comunicações eletrónicas de banda larga 

de alta velocidade por parte dos 

utilizadores. 

 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6 

Regulamento (UE) n.º 283/2014 

Anexo – secção 4 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

A assistência financeira é disponibilizada a 

entidades com cariz público, tais como 

autoridades locais e prestadores de serviços 

públicos que se propõem disponibilizar 

conectividade local sem fio gratuita por 

meio da instalação de pontos locais de 

acesso sem fio. 

A assistência financeira é disponibilizada a 

entidades com cariz público, tais como 

autoridades locais, cooperativas, empresas 

sociais que sejam propriedade da 

comunidade e prestadores de serviços 

públicos que se propõem disponibilizar 

conectividade local sem fio gratuita por 

meio da instalação de pontos locais de 

acesso sem fio. 

Justificação 

As cooperativas e as empresas sociais da comunidade devem ser integradas neste programa 

pelo facto de serem, por natureza, prestadores de serviços públicos, ao mesmo tempo que 

desempenham um papel fundamental nas comunidades locais. 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6 

Regulamento (UE) n.º 283/2014 

Anexo – secção 4 – parágrafo 3 – ponto 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

2) Assentem em sistemas de 

conectividade de banda larga de muito alta 

velocidade que permitam proporcionar 

uma experiência de Internet de alta 

qualidade aos utilizadores que: 

2) Assentem em sistemas de 

conectividade de banda larga de muito alta 

velocidade que permitam proporcionar 

uma experiência de Internet de alta 

qualidade que ofereça um débito de 
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telecarregamento de, pelo menos, 100 

Mbps, aos utilizadores que: 

 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6 

Regulamento (UE) n.º 283/2014 

Anexo – secção 4 – parágrafo 3 – ponto 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A) contribuir para colmatar a fratura 

digital e melhorar a literacia digital; 

Justificação 

Este programa deve ter como objetivo colmatar a fratura digital do ponto de vista geográfico 

e contribuir para promover a literacia digital. 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6 

Regulamento (UE) n.º 283/2014 

Anexo – secção 4 – parágrafo 3 – ponto 2 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) disponham de sistemas para a 

proteção adequada dos seus dados 

pessoais; 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6 

 Regulamento (UE) n.º 283/2014 

Anexo – secção 4 – parágrafo 3 – ponto 2 – alínea b-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-B) se destine a reduzir a fratura 

digital; 
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Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6 

 Regulamento (UE) n.º 283/2014 

Anexo – secção 4 – parágrafo 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

O orçamento disponível deve ser afetado 

de forma equilibrada em termos 

geográficos a projetos que cumpram as 

condições anteriores tendo em 

consideração as propostas recebidas e, em 

princípio, numa base "primeiro a chegar, 

primeiro a ser servido". 

O orçamento disponível deve ser afetado 

de forma equilibrada em termos 

geográficos. Os projetos devem ser 

financiados tendo em conta as propostas 

recebidas através da adjudicação de 

contratos públicos e, ao mesmo tempo, 

satisfazer as condições acima referidas, e, 

em princípio, segundo o princípio 

«primeiro a chegar, primeiro a ser 

servido». Tal deve garantir a integração 

das regiões menos desenvolvidas e em 

transição, dando prioridade a projetos 

localizados em zonas mais atrasadas em 

termos de conectividade e de literacia 

digital. A Comissão publica um relatório 

identificando essas zonas geográficas com 

base nas informações prestadas pelos 

Estados-Membros o mais tardar três 

meses após a entrada em vigor do 

presente regulamento. 
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