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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a orientações para as redes 
transeuropeias de telecomunicações e que revoga a Decisão n.º 1336/97/CE faz parte da 
Estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. 

O regulamento visa enquadrar o desenvolvimento das redes de banda larga tendo por ponto de 
referência os objetivos da Agenda Digital europeia, que procurará atingir, bem como as suas 
prioridades.

Esta iniciativa emblemática para o período até 2020 fixa objetivos ambiciosos para a União 
no domínio das infraestruturas digitais. Até 2020 deverá poder-se atingir uma cobertura 
universal com um débito de 30 Mb ou a adesão de, no mínimo, 50% dos agregados familiares 
europeus a contratos de ligação com débito superior a 100 Mb/s.

Estes objetivos, tal como indicados na proposta, contribuirão para desenvolver a nossa 
economia e, sem dúvida, melhorar a competitividade das nossas empresas e das inúmeras 
PME presentes na Europa. 

A banda larga rápida e ultrarrápida conferirá às nossas empresas e às administrações públicas 
vantagens tangíveis relativamente às novas potências emergentes a nível global. Transformar 
a Europa num modelo da vanguarda tecnológica é um desafio que a UE deve assumir, e, para 
o poder fazer correta e uniformemente, é indispensável uma coordenação no desenvolvimento 
da banda larga entre os Estados-Membros.

Para conseguir resultados tangíveis e relevantes devemos insistir na importância da cultura 
como motor do desenvolvimento europeu.

A cultura, do ensino elementar à investigação científica mais avançada, está na base de todos 
os processos de desenvolvimento. Os investimentos na cultura devem respeitar os objetivos 
da Europa 2020 para que se verifique um desenvolvimento importante e paralelo entre a 
investigação e a inovação, por um lado, e a sociedade europeia no seu todo, por outro. Não ter 
devidamente em conta este aspeto seria absolutamente prejudicial e contraproducente em 
termos de progresso europeu.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1
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Texto da Comissão Alteração

(1) As redes e os serviços de 
telecomunicações são cada vez mais 
infraestruturas assentes na Internet, estando 
as redes de banda larga e os serviços 
digitais estreitamente interligados. A 
Internet está a tornar-se a plataforma 
dominante para comunicações, serviços e 
negócios. Por conseguinte, a 
disponibilidade transeuropeia de acesso 
rápido à Internet e aos serviços digitais de 
interesse público é essencial para o 
crescimento económico e o mercado único.

(1) As redes e os serviços de 
telecomunicações são cada vez mais 
infraestruturas assentes na Internet, estando 
as redes de banda larga e os serviços 
digitais estreitamente interligados. A 
Internet está a tornar-se a plataforma 
dominante para comunicações, serviços, 
educação, conteúdos culturais e negócios.
Por conseguinte, a disponibilidade 
transeuropeia de acesso rápido à Internet, a 
preços acessíveis e aos serviços digitais de 
interesse público é essencial para o
desenvolvimento social e cultural, o
crescimento económico, o mercado único e 
a integração digital de pessoas e das áreas 
económica e culturalmente 
desfavorecidas.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Em 26 de março de 2010, o Conselho 
Europeu congratulou-se com a proposta da 
Comissão de lançamento da estratégia 
Europa 2020. Uma das três prioridades 
desta estratégia é o crescimento inteligente 
através do desenvolvimento de uma 
economia baseada no conhecimento e na 
inovação. Os investimentos nas 
telecomunicações, nomeadamente nas 
redes de banda larga e nas infraestruturas 
de serviços digitais, constituem uma 
condição necessária para o crescimento 
económico inteligente, mas também 
sustentável e inclusivo, da União.

(2) Em 26 de março de 2010, o Conselho 
Europeu congratulou-se com a proposta da 
Comissão de lançamento da estratégia 
Europa 2020. Uma das três prioridades 
desta estratégia é o crescimento inteligente 
através do desenvolvimento de uma 
economia baseada no conhecimento e na 
inovação. Os investimentos nas 
telecomunicações, nomeadamente nas 
redes de banda larga e nas infraestruturas 
de serviços digitais, constituem uma 
condição necessária para o crescimento 
económico inteligente, mas também 
sustentável e inclusivo, assim como para a 
participação social e cultural dos cidadãos 
na União. A Estratégia Europa 2020 irá 
contribuir para aumentar a 
competitividade das PME, aumentando a 
interoperabilidade e o acesso a 
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interligações entre redes nacionais, e, a 
longo prazo, o desenvolvimento de um 
mercado único digital.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Em 17 de junho de 2010, o Conselho 
Europeu aprovou a Agenda Digital para a 
Europa e exortou todas as instituições a 
empenharem-se na sua plena execução. A 
Agenda Digital visa definir um roteiro que 
maximize o potencial social e económico 
das tecnologias da informação e das 
comunicações, nomeadamente através da 
implantação de redes de banda larga de 
elevado débito, procurando assegurar que, 
em 2020, todos os europeus terão acesso à 
Internet com débitos superiores a 30 Mb/s 
e, no mínimo, 50% dos agregados 
familiares europeus terão ligações à 
Internet com débitos superiores a 
100 Mb/s. A Agenda Digital visa 
estabelecer um quadro jurídico estável que 
estimule os investimentos em 
infraestruturas da Internet abertas e 
concorrenciais de elevado débito e em 
serviços conexos, um verdadeiro mercado 
único de conteúdos e serviços em linha,
apoio ativo à digitalização do rico 
património cultural da Europa e promoção 
do acesso e da adesão generalizada à 
Internet, especialmente através do apoio à 
literacia digital e à acessibilidade. Além 
disso, os Estados-Membros devem pôr em 
prática planos nacionais operacionais para 
a Internet de elevado débito, visando o 
financiamento público nas zonas não 
plenamente servidas pelo investimento 
privado em infraestruturas da Internet, e 
promover a implantação e utilização de 
serviços em linha modernos e acessíveis.

(3) Em 17 de junho de 2010, o Conselho 
Europeu aprovou a Agenda Digital para a 
Europa e exortou todas as instituições a 
empenharem-se na sua plena execução. A 
Agenda Digital visa definir um roteiro que 
maximize o potencial social, cultural e 
económico das tecnologias da informação e 
das comunicações, nomeadamente através 
da implantação de redes de banda larga de 
elevado débito, procurando assegurar que, 
em 2020, todos os europeus terão acesso à 
Internet com débitos superiores a 30 Mb/s 
e, no mínimo, 50% dos agregados 
familiares europeus terão ligações à 
Internet com débitos superiores a 
100 Mb/s. A Agenda Digital visa 
estabelecer um quadro jurídico estável que 
estimule os investimentos em 
infraestruturas da Internet abertas e 
concorrenciais de elevado débito e em 
serviços conexos, um verdadeiro mercado 
único de conteúdos e serviços em linha,
apoio ativo à digitalização do rico 
património cultural da Europa e promoção 
do acesso e da adesão generalizada à 
Internet, especialmente através do apoio à 
literacia digital e à acessibilidade. Além 
disso, os Estados-Membros devem pôr em 
prática planos nacionais operacionais para 
a Internet de elevado débito, visando o 
financiamento público nas zonas não 
plenamente servidas pelo investimento 
privado em infraestruturas da Internet, e 
promover a implantação e utilização de 
serviços em linha modernos e acessíveis.
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões, intitulada «Banda 
larga europeia: investir no crescimento 
induzido pelas tecnologias digitais» 
conclui que, devido ao papel fundamental 
desempenhado pela Internet, os benefícios 
para a sociedade em geral afiguram-se 
muito maiores do que os incentivos para o
setor privado investir em redes mais 
rápidas. Os apoios públicos neste domínio 
são, pois, necessários, mas não devem 
distorcer indevidamente a concorrência.

(4) A comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões, intitulada «Banda 
larga europeia: investir no crescimento 
induzido pelas tecnologias digitais» 
conclui que, devido ao papel fundamental 
desempenhado pela Internet, os benefícios 
para a sociedade em geral afiguram-se 
muito maiores do que os incentivos para o
setor privado investir em redes mais 
rápidas. Os apoios públicos neste domínio 
são, pois, necessários, em particular nas 
zonas rurais, mas não devem distorcer 
indevidamente a concorrência.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Deve ser prestada atenção à 
importância do apoio público ao 
investimento em redes mais rápidas; em 
particular, dada a importância desta 
questão e do financiamento substancial 
neste domínio, a União deve velar por que 
a utilização das ajudas estatais sirva para 
incentivar o investimento em zonas em 
que a rentabilidade prevista seja 
particularmente reduzida;

Alteração 6
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Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões, intitulada «Um 
orçamento para a Europa 2020» defende a 
criação do Mecanismo Interligar a Europa 
no contexto do quadro financeiro 
plurianual, a fim de dar resposta às 
necessidades de infraestruturas nos 
domínios dos transportes, da energia e das 
tecnologias da informação e das 
comunicações. As sinergias entre estes 
setores e com outros programas de 
investimento da União são fundamentais, 
dado que surgem desafios similares que 
exigem soluções que impulsionem o 
crescimento, combatam a fragmentação, 
reforcem a coesão, favoreçam a utilização 
de instrumentos financeiros inovadores, 
supram as insuficiências do mercado e 
eliminem os estrangulamentos que 
dificultam a plena realização do mercado 
único.

(5) A comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões, intitulada «Um 
orçamento para a Europa 2020» defende a 
criação do Mecanismo Interligar a Europa 
no contexto do quadro financeiro 
plurianual, a fim de dar resposta às 
necessidades de infraestruturas nos 
domínios dos transportes, da energia e das 
tecnologias da informação e das 
comunicações. As sinergias entre estes 
setores e com outros programas de 
investimento da União são fundamentais, 
dado que surgem desafios similares que 
exigem soluções que impulsionem o 
crescimento, combatam a fragmentação, 
reforcem a coesão, reduzam as 
disparidades de desenvolvimento em todas 
as regiões da UE, favoreçam a utilização 
de instrumentos financeiros inovadores, 
supram as insuficiências do mercado e 
eliminem os estrangulamentos que 
dificultam a plena realização do mercado 
único.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A neutralidade da rede é vital para 
uma Internet aberta.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(8-A) Os projetos de interesse comum 
citados no presente Regulamento devem 
também contribuir para analisar a 
infraestrutura a nível europeu, nacional e 
regional logo que possível, a fim de 
identificar as lacunas na oferta de banda 
larga e eliminar estrangulamentos através 
do investimento público e privado.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) No âmbito de um sistema de mercados 
abertos e concorrenciais, a intervenção da 
União é necessária para superar as 
deficiências do mercado. Através de apoios 
financeiros e do efeito de mobilização de 
financiamento suplementar para projetos 
de infraestruturas, a União pode contribuir 
para a criação e o desenvolvimento de 
redes transeuropeias no domínio das 
telecomunicações, gerando assim maiores 
benefícios em termos de impacto no 
mercado, eficiência administrativa e
utilização dos recursos.

(9) No âmbito de um sistema de mercados 
abertos e concorrenciais, a intervenção da 
União é necessária para superar as 
deficiências do mercado. Através de apoios 
financeiros e do efeito de mobilização de 
financiamento suplementar para projetos 
de infraestruturas, a União pode contribuir 
para a criação e o desenvolvimento de 
redes transeuropeias no domínio das 
telecomunicações, gerando assim maiores 
benefícios em termos de impacto no 
mercado, eficiência administrativa,
utilização dos recursos e participação dos 
cidadãos na vida económica e social. Nos 
projetos a financiar, cumpre ter em conta 
o princípio da neutralidade tecnológica, 
que é vital para uma Internet aberta.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) No que toca ao recurso às parcerias 
público-privadas para prestar serviços de 
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banda larga rápida, particularmente em 
zonas rurais, é desejável que tais 
parcerias se façam entre as autoridades 
regionais e locais e as PME de TIC no 
domínio dos serviços de TIC públicos, 
com financiamento europeu, dado que 
podem constituir uma base sustentável 
para o desenvolvimento local de 
competências e de conhecimentos em toda 
a União.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Há ainda benefícios económicos e
sociais consideráveis associados à banda 
larga de débito mais elevado que não 
podem ser captados nem quantificados 
monetariamente pelos investidores. A 
banda larga rápida e ultrarrápida é a 
infraestrutura essencial para o 
desenvolvimento e a implantação de 
serviços digitais, que dependem da 
disponibilidade, do débito, da fiabilidade e 
da resiliência das redes físicas. A 
implantação e a aceitação de redes mais 
rápidas abrem o caminho a serviços 
inovadores que tiram partido dos débitos 
mais elevados. São necessárias medidas a 
nível da União para maximizar as sinergias 
e as interações entre essas duas 
componentes das redes de 
telecomunicações digitais.

(10) Há ainda benefícios económicos,
sociais e culturais consideráveis 
associados à banda larga de débito mais 
elevado que não podem ser captados nem 
quantificados monetariamente pelos 
investidores. A banda larga rápida e 
ultrarrápida é a infraestrutura essencial 
para o desenvolvimento e a implantação de 
serviços digitais, que dependem da 
disponibilidade, do débito, da fiabilidade e 
da resiliência das redes físicas. A 
implantação e a aceitação generalizada de 
redes mais rápidas abrem o caminho a 
serviços inovadores que tiram partido dos 
débitos mais elevados. São necessárias 
medidas a nível da União para maximizar 
as sinergias e as interações entre essas duas 
componentes das redes de 
telecomunicações digitais.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(10-A) O desenvolvimento de redes 
rápidas de banda larga melhora o 
governo eletrónico, combatendo a 
burocracia e proporcionando às pessoas e 
às empresas um acesso mais fácil aos 
serviços públicos, gerando, assim, 
benefícios económicos e sociais.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A implantação da banda larga
ultrarrápida beneficiará, em especial, as 
pequenas e médias empresas (PME), que, 
frequentemente, não podem beneficiar de 
serviços Web, designadamente os de
«nebulosa computacional», devido à 
conectividade e ao débito inadequados das
atuais ligações de banda larga. Essa 
implantação permitirá às PME materializar 
as substanciais possibilidades de ganhos de 
produtividade.

(11) Serviços de Internet inovadores, 
software e aplicações de comunicação 
modernos e dispositivos móveis com 
ligação à Internet exigem um constante 
aumento de débito. A implantação da 
banda larga ultrarrápida beneficiará, em
especial, as pequenas e médias empresas
(PME), assim como as indústrias criativas 
e culturais, que, frequentemente, não 
podem beneficiar de serviços Web, 
designadamente os de «nebulosa 
computacional», devido à conectividade e 
ao débito inadequados das atuais ligações 
de banda larga. Essa implantação permitirá 
às PME materializar as substanciais 
possibilidades de ganhos de produtividade.
Com este objetivo em mente, deve ser 
prestada especial atenção, em particular 
no contexto da crise atual, às zonas de 
empresas que ainda não se encontrem 
ligadas à rede de banda devido a 
problemas geográficos ou ambientais.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(11-A) Para servir as zonas rurais, é vital 
expandir as redes de acesso, que facilitam 
a conexão de ligações domiciliárias 
individuais.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O desenvolvimento das redes de 
banda larga e das infraestruturas de 
serviços digitais contribuirá para o 
objetivo da União de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa, permitindo 
soluções energeticamente mais eficientes 
em muitos setores da economia europeia.
Este efeito positivo será limitado, mas só 
em parte, pela procura crescente de energia 
e recursos associada, sobretudo, à 
construção das redes de banda larga e ao 
funcionamento das infraestruturas de 
serviços digitais.

(13) O desenvolvimento das redes de 
banda larga e das infraestruturas de 
serviços digitais deve contribuir para o 
objetivo da União de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa, permitindo 
soluções energeticamente mais eficientes 
em muitos setores da economia europeia.
Este efeito positivo será limitado, mas só 
em parte, pela procura crescente de energia 
e recursos associada, sobretudo, à 
construção das redes de banda larga e ao 
funcionamento das infraestruturas de 
serviços digitais.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Melhorando e preservando o acesso à 
riqueza e diversidade dos conteúdos e 
dados culturais da Europa na posse de 
organismos públicos e promovendo a sua 
reutilização no pleno respeito dos direitos 
de autor e direitos conexos, apoia-se a 
criatividade e incentiva-se a inovação e o 
empreendedorismo. O acesso sem entraves 
a recursos multilingues reutilizáveis 
contribuirá para superar as barreiras 

(18) Melhorando e preservando o acesso à 
riqueza e diversidade dos conteúdos e 
dados culturais da Europa na posse de 
organismos públicos e promovendo a sua 
reutilização no pleno respeito dos direitos 
de autor e direitos conexos, apoia-se a 
criatividade, incentiva-se a inovação e o 
empreendedorismo e aumenta-se a 
transparência. O acesso sem entraves a 
recursos multilingues reutilizáveis 
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linguísticas, que minam o mercado interno 
dos serviços em linha e limitam o acesso 
ao conhecimento.

contribuirá para superar as barreiras
administrativas e linguísticas, que minam 
o mercado interno dos serviços em linha e 
limitam o acesso ao conhecimento. Neste 
contexto, deve sublinhar-se a importância 
da plataforma Europeana enquanto base 
para a partilha dos conteúdos do imenso 
património cultural europeu. Tem, no 
entanto, de continuar a ser possível aos 
decisores nacionais, regionais e locais 
estatuir sobre a utilização das 
informações de que dispõem e cobrir uma 
grande parte das despesas decorrentes do 
exercício das suas funções públicas.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) O desenvolvimento de redes de 
banda larga e de infraestruturas de 
serviços digitais contribuirão para 
alcançar o objetivo da União de uma 
maior penetração das novas tecnologias a 
todos os níveis da educação nos 
Estados-Membros, melhorando as 
competências digitais de alunos e 
estudantes.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-B) No contexto da educação ao longo 
da vida, o desenvolvimento de redes de 
banda larga e a penetração de novas 
tecnologias permitirá a todos os cidadãos 
da União, independentemente da idade, 
melhorar ou adquirir competências no 
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domínio das novas tecnologias. 

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) No domínio da segurança, o 
estabelecimento de uma plataforma à 
escala da UE para partilha de recursos, de 
sistemas de informação e de ferramentas de 
software que promova a segurança em 
linha contribuirá para criar um ambiente 
em linha mais seguro para as crianças.
Essa plataforma permitirá o funcionamento 
de centros que tratarão, anualmente, 
centenas de milhares de pedidos e alertas 
em toda a Europa. As infraestruturas 
críticas da informação melhorarão, em toda 
a União, a capacidade de preparação, a 
partilha de informações, a coordenação e a 
resposta a ameaças que ponham em causa a 
cibersegurança.

(19) No domínio da segurança, o 
estabelecimento de uma plataforma à 
escala da UE para partilha de recursos, de 
sistemas de informação e de ferramentas de 
software que promova a segurança em 
linha contribuirá para criar um ambiente 
em linha mais seguro. Todas as 
infraestruturas de serviços digitais e 
infraestruturas de comunicação neste 
domínio devem respeitar a abertura da 
Internet e promover soluções 
tecnologicamente neutras. Essa 
plataforma permitirá o funcionamento de 
centros que tratarão, anualmente, centenas 
de milhares de pedidos e alertas em toda a 
Europa. As infraestruturas críticas da 
informação melhorarão, em toda a União, a 
capacidade de preparação, a partilha de 
informações, a coordenação e a resposta a 
ameaças que ponham em causa a 
cibersegurança.

Justificação

Os benefícios de um ambiente mais seguro em linha devem ser para todos os cidadãos, 
embora tenham de respeitar o princípio de uma Internet aberta.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Para ter em conta a evolução no 
domínio das tecnologias da informação e 
das comunicações, o poder de adotar atos 

(21) Para ter em conta a evolução no 
domínio das tecnologias da informação e 
das comunicações, o poder de adotar atos 
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deve, em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, ser delegado na Comissão, 
no que respeita à alteração do anexo do 
presente regulamento. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
devidas consultas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos.
O objetivo dessa delegação é responder à 
evolução tecnológica e dos mercados, às 
novas prioridades políticas e às 
oportunidades para explorar sinergias entre 
as diferentes infraestruturas, 
nomeadamente nos domínios da energia e 
dos transportes. O âmbito da delegação 
limita-se à alteração da descrição dos 
projetos de interesse comum, ao acrescento 
de um projeto de interesse comum ou à 
supressão de um projeto de interesse 
comum obsoleto, de acordo com critérios 
predefinidos, claros e transparentes.

deve, em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, ser delegado na Comissão, 
no que respeita à alteração do anexo do 
presente regulamento. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
devidas consultas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos, 
bem como a nível local e regional. O 
objetivo dessa delegação é responder à 
evolução tecnológica e dos mercados, às 
novas prioridades políticas e às 
oportunidades para explorar sinergias entre 
as diferentes infraestruturas, 
nomeadamente nos domínios da energia e 
dos transportes. O âmbito da delegação 
limita-se à alteração da descrição dos 
projetos de interesse comum, ao acrescento 
de um projeto de interesse comum ou à 
supressão de um projeto de interesse 
comum obsoleto, de acordo com critérios 
predefinidos, claros e transparentes.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A Comissão, na preparação e 
elaboração de atos delegados, deve
assegurar que os documentos pertinentes 
sejam transmitidos simultânea, atempada e 
adequadamente ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho.

(22) A Comissão, na preparação e 
elaboração de atos delegados, tem de
assegurar que os documentos pertinentes 
sejam transmitidos simultânea, atempada e 
adequadamente ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) contribuir para o crescimento 
económico e apoiar o desenvolvimento do 

(1) contribuir para o crescimento 
económico, cultural e social, bem como 
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mercado único, com vista ao aumento da 
competitividade da economia europeia, 
designadamente das pequenas e médias 
empresas (PME);

para a participação social, sem esquecer a 
divulgação da informação e das obras 
culturais e apoiar o desenvolvimento do 
mercado único e promover a integração 
digital de todas as regiões 
economicamente desfavorecidas, com 
vista ao aumento da competitividade da 
economia europeia, designadamente das 
pequenas e médias empresas (PME);

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) auxiliar os Estados-Membros a 
atingir o objetivo da Agenda Digital de 
que todos os cidadãos UE tenham acesso 
à banda larga super-rápida até 2020, bem 
como o objetivo intermédio de cada 
cidadão da UE ter acesso a uma ligação 
de Internet básica até 2013.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) contribuir para a melhoria da vida 
quotidiana dos cidadãos, das empresas e 
das administrações públicas, promovendo a 
interligação e interoperabilidade das redes 
de telecomunicações nacionais e o acesso 
às mesmas;

(2) contribuir para a melhoria da vida 
quotidiana dos cidadãos, das empresas, 
organizações, instituições públicas e 
privadas e das administrações públicas, 
promovendo a interligação e 
interoperabilidade das redes de 
telecomunicações nacionais e o acesso às 
mesmas a preços abordáveis;

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) incentivar a implantação à escala 
europeia de redes de banda larga rápidas e 
ultrarrápidas, que, por sua vez, facilitarão o 
desenvolvimento e a implantação de 
serviços digitais transeuropeus;

(3) incentivar a implantação à escala 
europeia de redes de banda larga rápidas e 
ultrarrápidas, de acordo com o princípio 
da neutralidade tecnológica, com ênfase 
nas zonas rurais, que, por sua vez, 
facilitarão o desenvolvimento e a 
implantação de serviços digitais 
transeuropeus;

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(4) facilitar a implantação sustentável de 
infraestruturas transeuropeias de serviços 
digitais, a sua interoperabilidade e 
coordenação a nível europeu, a sua 
exploração, manutenção e modernização;

(4) facilitar a implantação sustentável de 
infraestruturas transeuropeias de serviços 
digitais, a sua interoperabilidade e 
coordenação a nível europeu, a sua 
exploração, manutenção e modernização, 
numa ótica cultural e na sustentabilidade 
ambiental;

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) subscrever os princípios da 
neutralidade da rede;

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 5-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(5-B) contribuir para um maior acesso à 
cultura e ao património nacional na 
Internet;

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-C) constituir, graças ao acesso à 
Internet de banda larga, importantes 
ferramentas educacionais, especialmente 
em regiões menos desenvolvidas;

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) a implantação de redes de banda larga 
ultrarrápida que assegurem a transmissão 
de dados com um débito de 100 Mb/s ou 
superior;

(a) a implantação de redes generalizadas
de banda larga ultrarrápida que assegurem 
a transmissão de dados com um débito de 
100 Mb/s ou superior;

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a implantação de redes de banda larga 
que liguem as regiões insulares, sem litoral 
e periféricas às regiões centrais da União, 
assegurando nessas regiões débitos de 
transmissão suficientes para 
proporcionarem uma conectividade em 
banda larga de 30 Mb/s ou superior;

(b) a implantação de redes de banda larga, 
em particular “redes e acesso” e o 
aperfeiçoamento de redes de recolha que 
liguem as regiões insulares, rurais, 
montanhosas, transfronteiras, sem litoral 
e periféricas às regiões centrais da União,  
assegurando-lhes um financiamento 
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adequado e assegurando nessas regiões 
débitos de transmissão suficientes para 
proporcionarem uma conectividade em 
banda larga de 30 Mb/s ou superior;

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) a melhoria da disponibilidade 
generalizada de redes de banda larga e de 
infraestruturas de serviços na União em 
regiões estruturalmente fracas, 
independentemente da capacidade de 
atração económica, a fim de facilitar a 
participação dos cidadãos na sociedade e, 
especialmente, na cultura;

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) apoio de parcerias público-privadas 
entre autoridades administrativas 
regionais e locais e pequenas e médias 
empresas no domínio dos serviços 
telemáticos públicos;

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros e/ou outras 
entidades responsáveis pela execução dos 
projetos de interesse comum ou que 
contribuem para essa execução devem 

3. Os Estados-Membros, as autoridades 
regionais e locais e/ou outras entidades 
responsáveis pela execução dos projetos de 
interesse comum ou que contribuem para 
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tomar as necessárias medidas jurídicas, 
administrativas, técnicas e financeiras em 
conformidade com as especificações 
correspondentes do presente regulamento.

essa execução devem tomar as necessárias 
medidas jurídicas, administrativas, técnicas 
e financeiras em conformidade com as 
especificações correspondentes do presente 
regulamento.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As ações que contribuem para os 
projetos de interesse comum devem ser 
elegíveis para apoios financeiros da UE nas 
condições e a título dos instrumentos 
disponíveis no quadro do regulamento que 
institui o Mecanismo Interligar a Europa.
Os apoios financeiros são concedidos em 
conformidade com as regras e 
procedimentos pertinentes adotados pela 
União, as prioridades de financiamento e a 
disponibilidade de recursos.

5. As ações que contribuem para os 
projetos de interesse comum e que são 
necessárias para garantir a 
disponibilidade de serviços de banda larga
devem ser elegíveis para apoios financeiros 
da UE nas condições e a título dos 
instrumentos disponíveis no quadro do 
regulamento que institui o Mecanismo 
Interligar a Europa. Os apoios financeiros 
são concedidos em conformidade com as 
regras e procedimentos pertinentes 
adotados pela União, as prioridades de 
financiamento e a disponibilidade de 
recursos. Este apoio deve constituir um 
complemento da assistência prestada ao 
abrigo de outras iniciativas e de outros 
programas e comunitários, 
nomeadamente dos Fundos Estruturais. A 
Comissão deve certificar-se de que as 
medidas de apoio a projetos de interesse 
comum não funcionam como um 
desincentivo à implementação de 
iniciativas públicas e/ou do setor privado 
que já estejam em curso ou que estejam a 
ser preparadas e não possam receber 
financiamento ao abrigo de outros 
instrumentos nacionais e comunitários.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1



PE489.644v02-00 20/25 AD\910862PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

1. A União pode estabelecer contactos, 
debater, trocar informações e cooperar com 
as autoridades públicas ou quaisquer outras 
organizações de países terceiros para 
atingir qualquer dos objetivos visados pelas 
presentes orientações, caso essa 
cooperação contribua para a criação de 
valor acrescentado europeu. Entre outros 
objetivos, essa cooperação deve procurar 
promover a interoperabilidade entre as 
redes transeuropeias de telecomunicações e 
as redes de telecomunicações de países 
terceiros.

1. A União pode estabelecer contactos, 
debater, trocar informações e cooperar com 
as autoridades públicas ou quaisquer outras 
organizações de países terceiros, se tal for 
do interesse público, para atingir qualquer 
dos objetivos visados pelas presentes 
orientações, caso essa cooperação 
contribua para a criação de valor 
acrescentado europeu. Entre outros 
objetivos, essa cooperação deve procurar 
promover a interoperabilidade entre as 
redes transeuropeias de telecomunicações e 
as redes de telecomunicações de países 
terceiros. Esta cooperação será 
coordenada com as estratégias elaboradas 
no quadro das políticas externas da 
União, nomeadamente com as do 
Instrumento Europeu de Vizinhança e as 
eventuais estratégias macrorregionais 
existentes ou em preparação.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A União pode ainda estabelecer 
contactos, debater, trocar informações e 
cooperar com organizações internacionais 
e entidades jurídicas estabelecidas em 
países terceiros para atingir qualquer dos 
objetivos visados pelas presentes 
orientações.

2. A União pode ainda estabelecer 
contactos, debater, trocar informações e 
cooperar com organizações internacionais 
e entidades jurídicas estabelecidas em 
países terceiros para atingir qualquer dos 
objetivos visados pelas presentes 
orientações que sejam de interesse 
público.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Nesses relatórios, a Comissão verifica 
ainda se o âmbito dos projetos de interesse 
comum se mantém em consonância com as 
prioridades políticas, os progressos 
tecnológicos ou a situação nos mercados 
relevantes. No que respeita aos grandes 
projetos, esses relatórios devem incluir 
uma análise do impacto ambiental, tendo 
em conta as necessidades de adaptação às 
alterações climáticas, de atenuação dos 
seus efeitos e de resiliência face a 
catástrofes. Esse reexame pode igualmente 
ser efetuado em qualquer outro momento 
considerado adequado.

4. Nesses relatórios, a Comissão verifica 
ainda se o âmbito dos projetos de interesse 
comum se mantém em consonância com as 
prioridades políticas, necessidades 
regionais e sociais, os progressos 
tecnológicos ou a situação nos mercados 
relevantes. No que respeita aos grandes 
projetos, esses relatórios devem incluir 
uma análise do impacto ambiental, tendo 
em conta as necessidades de adaptação às 
alterações climáticas, de atenuação dos 
seus efeitos e de resiliência face a 
catástrofes. Esse reexame pode igualmente 
ser efetuado em qualquer outro momento 
considerado adequado.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Anexo – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O desenvolvimento e o melhoramento das 
redes transeuropeias de telecomunicações
(redes de banda larga e infraestruturas de 
serviços digitais) devem contribuir para 
promover o crescimento económico, criar 
emprego e concluir a realização de um 
mercado único digital dinâmico. Em 
especial, a sua implantação proporcionará 
acesso mais rápido à Internet, conduzirá, 
por via das tecnologias da informação, a 
uma melhoria da vida diária dos cidadãos, 
nomeadamente das crianças e dos jovens, 
das empresas e das administrações 
públicas, aumentará a interoperabilidade e 
facilitará o alinhamento ou a convergência 
com normas acordadas em comum.

O desenvolvimento e o melhoramento das 
redes transeuropeias de telecomunicações
(redes de banda larga e infraestruturas de 
serviços digitais) devem contribuir para 
promover o crescimento económico, criar 
emprego, promover o património cultural 
da Europa e concluir a realização de um 
mercado único digital dinâmico. Em 
especial, a sua implantação proporcionará 
acesso mais rápido à Internet, conduzirá, 
por via das tecnologias da informação, a 
uma melhoria da vida diária dos cidadãos, 
nomeadamente das crianças e dos jovens, 
das empresas e das administrações 
públicas, aumentará a interoperabilidade e 
facilitará o alinhamento ou a convergência 
com normas acordadas em comum.

Alteração 40
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Proposta de regulamento
Anexo – secção 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A implantação das redes transeuropeias de 
telecomunicações, que ajudará a eliminar 
os estrangulamentos existentes no mercado 
único digital, deve ser acompanhada dos 
seguintes estudos e medidas de apoio:
Trata-se de:

Se não puder ser devidamente financiada 
a nível do Estado-Membro, a implantação 
das redes transeuropeias de 
telecomunicações, que ajudará a eliminar 
os estrangulamentos existentes no mercado 
único digital, deve ser acompanhada dos 
seguintes estudos e medidas de apoio:
Trata-se de:

Justificação

Estudos de mapeamento e de viabilidade não são uma prioridade para obter uma subvenção 
a nível da UE.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Anexo – secção 2 – parágrafo 9 – subparágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As ações que contribuem para o projeto de 
interesse comum no domínio das redes de 
banda larga, independentemente da 
tecnologia utilizada, devem:

As ações que contribuem para o projeto de 
interesse comum no domínio das redes de 
banda larga, independentemente da 
tecnologia utilizada, devem, sempre que 
seja possível demonstrar que o mercado 
não é capaz de disponibilizar esta 
infraestrutura a nível comercial:

Alteração 42

Proposta de regulamento
Anexo – secção 2 – parágrafo 10

Texto da Comissão Alteração

A implantação de redes de banda larga 
destinadas a ligar as regiões insulares, sem 
litoral e periféricas às regiões centrais da 
União, com recurso, se necessário, a cabos 
submarinos, beneficiará de apoios, caso 

A implantação de redes de banda larga 
destinadas a ligar as regiões insulares,
montanhosas, sem litoral e periféricas às 
regiões centrais da União, com recurso, se 
necessário, a cabos submarinos, beneficiará 



AD\910862PT.doc 23/25 PE489.644v02-00

PT

estes sejam essenciais para garantir o 
acesso das comunidades isoladas à banda 
larga com débitos de 30 Mb/s e superiores.
Esses apoios devem servir de complemento 
a outros fundos, nacionais ou da UE, 
disponíveis para o efeito.

de apoios, caso estes sejam essenciais para 
garantir o acesso das comunidades isoladas 
à banda larga com débitos de 30 Mb/s e 
superiores. Esses apoios devem servir de 
complemento a outros fundos, nacionais ou 
da UE, disponíveis para o efeito.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Anexo – secção 2 – parágrafo 14

Texto da Comissão Alteração

Além disso, deve ser também apoiada a 
criação de ligações de elevado débito a 
pontos de acesso público à Internet, 
nomeadamente em infraestruturas públicas 
como escolas, hospitais, serviços públicos 
locais e bibliotecas.

Além disso, deve ser também apoiada a 
criação de ligações de elevado débito a 
pontos de acesso público à Internet, 
nomeadamente em infraestruturas públicas 
como escolas, universidades, centros de 
investigação, hospitais, serviços públicos 
locais, bibliotecas e museus.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Anexo – secção 3 – título em negrito 4 – título sublinhado 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Serão criados e implantados canais e 
plataformas de comunicação, a fim de 
reforçar a capacidade de preparação, de 
partilha de informações, de coordenação e 
de resposta a nível da UE.

Facilitar o desenvolvimento de canais e 
plataformas de comunicação, a fim de 
reforçar a capacidade de preparação, de 
partilha de informações, de coordenação e 
de resposta a nível da UE, tendo em conta 
as capacidades e as iniciativas nacionais 
existentes.

Justificação

A Comissão deverá ter o papel de facilitador e ter em conta as capacidades e as iniciativas 
existentes nos Estados-Membros.

Alteração 45
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Proposta de regulamento
Anexo – secção 3 – título em negrito 4 – título sublinhado 2 – subtítulo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A plataforma de base de serviços será 
formada por uma rede de equipas 
nacionais/governamentais de resposta a 
emergências informáticas (CERT), tendo 
por base um conjunto mínimo de 
capacidades de base. Essa rede constituirá 
a estrutura de base de um sistema europeu 
de partilha de informações e de alerta
(SEPIA) para os cidadãos e as PME da UE.

A plataforma de base de serviços será 
formada por uma rede de equipas 
nacionais/governamentais de resposta a 
emergências informáticas (CERT), tendo 
por base um conjunto mínimo de 
capacidades de base. Essa rede pode 
contribuir com informação para um 
sistema europeu de partilha de informações 
e de alerta (SEPIA) para os cidadãos e as 
PME da UE.

Justificação

Não é apropriado para a CERT constituir a estrutura de base do SEPIA. Outras
organizações que têm as PME e os cidadãos como seus principais clientes devem 
desempenhar um papel mais importante.
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