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Alteração 37
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 172.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 170.º, 171.°, n.° 
1, 172.° e 174.°,

Or. fr

Alteração 38
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As redes e os serviços de 
telecomunicações são cada vez mais infra-
estruturas 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 infra-
estruturas 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, 
participação na vida social e política, 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 social e o 
mercado único.

Or. en

Alteração 39
Rachida Dati
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Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As redes e os serviços de 
telecomunicações são cada vez mais infra-
estruturas 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 infra-
estruturas 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 generalizado,
rápido e seguro à Internet e aos serviços 
digitais de interesse público é essencial 
para o crescimento económico e o mercado 
único.

Or. fr

Justificação

A garantia de um acesso rápido à Internet é uma prioridade que tem de ir a par com o acesso 
generalizado de todos os cidadãos a uma Internet segura. A democratização dos instrumentos 
relativos ao mundo digital é uma etapa necessária que tem de ser acompanhada pelo reforço 
das estruturas e da educação, na perspetiva de um comportamento digital responsável.

Alteração 40
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As redes e os serviços de 
telecomunicações são cada vez mais infra-
estruturas 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 

(1) As redes e os serviços de 
telecomunicações são cada vez mais infra-
estruturas 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 
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aos serviços digitais de interesse público é 
essencial para o crescimento económico e 
o mercado único.

aos serviços digitais de interesse público é 
essencial para o crescimento económico, a 
competitividade, a inclusão social e o 
mercado único.

Or. en

Alteração 41
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Um mercado europeu com quase 
500 milhões de pessoas ligadas por banda 
larga de alta velocidade iria funcionar 
como vanguarda do desenvolvimento do 
mercado interno, criando uma massa 
crítica de utilizadores globalmente única, 
proporcionando novas oportunidades a 
todas as regiões, e dando a cada utilizador 
um valor acrescentado, e à União a 
capacidade de ser uma economia líder 
mundial, baseada no conhecimento. A 
rápida instalação de banda larga rápida e 
ultrarrápida é decisiva para o 
desenvolvimento da produtividade 
europeia e para o aparecimento de novas 
e pequenas empresas capazes de 
assumirem a liderança em diversos 
setores como, por exemplo, nos cuidados 
de saúde, na indústria transformadora e 
nos serviços.

Or. en

Alteração 42
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 1-B (novo)



PE494.476v01-00 6/143 AM\909449PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(1-B) O desenvolvimento do tráfego de 
banda larga mostra que a procura de 
largura de banda continua imparável. A 
procura do tráfego de dados móveis 
regista um aumento anual de 50 por cento 
e é impulsionada por aplicações e serviços 
que requerem largura de banda, por um 
maior número de internautas e por mais 
conteúdos em linha, especialmente 
videográficos.

Or. en

Alteração 43
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-C) Este crescimento exponencial do 
tráfego de banda larga requer políticas 
ambiciosas ao nível da União e dos 
Estados-Membros, tanto para a banda 
larga fixa como móvel, se a Europa deseja 
alcançar mais crescimento, 
competitividade e produtividade.

Or. en

Alteração 44
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-D) O programa da política do espetro 
radioelétrico constitui um importante 
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passo para aumentar as oportunidades da 
banda larga móvel da Europa e, por 
conseguinte, é crucial que os Estados-
Membros implementem rapidamente as 
suas disposições.

Or. en

Alteração 45
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 1-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-E) As discussões sobre como e quando 
abrir a frequência de 700 Mhz (694-790 
MHz) à banda larga móvel é de vital 
importância, se a Europa pretende evitar 
atingir o limite da sua capacidade.

Or. en

Alteração 46
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 1-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-F) A Resolução do Parlamento 
Europeu de 11 de maio 2011 1 refere-se à 
necessidade de medidas para harmonizar 
as bandas de espectro adicional, como a 
banda de 700 MHz.
1 P7_TA(2011)0220

Or. en
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Alteração 47
Catherine Trautmann

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 infra-estruturas 
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 rápida e ultrarrápida 
e nas infra-estruturas de serviços digitais, 
constituem uma condição necessária para o 
crescimento económico inteligente, mas 
também sustentável e inclusivo, da União.

Or. fr

Alteração 48
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

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 

(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 visava 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 



AM\909449PT.doc 9/143 PE494.476v01-00

PT

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 infra-
estruturas 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 infra-estruturas da Internet, e 
promover a implantação e utilização de 
serviços em linha modernos e acessíveis.

familiares europeus terão ligações à 
Internet com débitos superiores a 
100 Mb/s. No entanto, tendo em conta a
rápida evolução das tecnologias, 
conducente a ligações de Internet cada 
vez mais rápidas, é hoje apropriado ter em 
mira, em relação a todos os agregados 
familiares da UE, ligações de Internet 
com um débito superior a 100 Mb/s, ou 
que tendam, na medida do possível, para 
um débito de 100 Mb/s, a fim de
estabelecer um quadro jurídico estável que 
estimule os investimentos em infra-
estruturas 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 infra-estruturas da Internet, e 
promover a implantação e utilização de 
serviços em linha modernos e acessíveis.

Or. en

Alteração 49
András Gyürk

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 

(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 
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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 infra-
estruturas 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 infra-estruturas da Internet, e 
promover a implantação e utilização de 
serviços em linha modernos e acessíveis.

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 infra-
estruturas 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 infra-estruturas da Internet, e 
promover a implantação e utilização de 
serviços em linha modernos e acessíveis.
Cabe promover o desenvolvimento de 
infra-estruturas de Internet, em especial 
nas zonas rurais e de baixa densidade, 
que são servidas por ligações de baixo 
débito, ou que não são sequer servidas.

Or. en

Alteração 50
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Considerando 3
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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 infra-
estruturas 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 infra-estruturas 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, no seguimento da adoção de uma 
“Uma nova Agenda Digital para a 
Europa: 2015.eu” pelo Parlamento 
Europeu, 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,
viabilizada por diversas tecnologias, 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 
infra-estruturas 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 infra-estruturas da Internet, e 
promover a implantação e utilização de 
serviços em linha modernos e acessíveis.

Or. en

Alteração 51
Teresa Riera Madurell
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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 infra-
estruturas 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 infra-estruturas 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 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 infra-
estruturas 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 infra-estruturas da Internet, e 
promover a implantação e utilização de 
serviços em linha modernos e acessíveis, 
para permitir que todos os cidadãos e 
indústrias europeias beneficiem 
plenamente de redes de banda larga.

Or. en
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Alteração 52
Catherine Trautmann

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 infra-
estruturas 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 infra-estruturas 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 e económico 
das tecnologias da informação e das 
comunicações, nomeadamente através da 
implantação de redes abertas de banda 
larga e 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 infra-
estruturas da Internet abertas e 
concorrenciais de elevado débito e em 
serviços conexos, um verdadeiro mercado 
único de conteúdos e serviços em linha 
interoperáveis, 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 infra-
estruturas da Internet, e promover a 
implantação e utilização de serviços em 
linha modernos e acessíveis.

Or. fr
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Alteração 53
Rachida Dati

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 infra-
estruturas 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 infra-estruturas 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 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 infra-
estruturas da Internet abertas,
concorrenciais e seguras 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, à educação 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 infra-
estruturas da Internet, e promover a 
implantação e utilização de serviços em 
linha modernos e acessíveis.

Or. fr



AM\909449PT.doc 15/143 PE494.476v01-00

PT

Justificação

A democratização dos instrumentos relativos ao mundo digital é uma etapa necessária que 
tem de ser acompanhada pelo reforço das estruturas e da educação, na perspetiva de um 
comportamento digital responsável.

Alteração 54
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A implantação de ligações de banda 
larga ultrarrápida e de fibra na Europa 
permanece insatisfatória, ao passo que 
outras economias mundiais, como a 
China, o Japão e a Coreia do Sul, 
assumem, em vez disso, a liderança 
global, ao oferecerem uma capacidade 
significativamente mais elevada e débitos 
iguais ou superiores a 1 Gbps. O 
investimento em fibra, tanto na infra-
estrutura FttH como passiva da rede de 
ligação ao PAN ("backhaul"), é um 
ingrediente crucial, se a Europa pretende 
albergar a inovação, novos 
conhecimentos e serviços.

Or. en

Alteração 55
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) A fim de garantir a competitividade 
da União e facilitar o crescimento de uma 
economia de serviços europeus de 
primeira linha à escala mundial, os atuais 
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objetivos da Agenda Digital devem ser 
alcançados até 2015, em vez de 2020.

Or. en

Alteração 56
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-C) As metas para 2020 devem ser 
revistas, para que a Europa alcance a 
velocidade de banda larga mais rápida do 
mundo, procurando garantir que, até 
2020, todos os europeus tenham acesso a 
um débito de 100 Mb/s e que 50% dos 
agregados familiares da UE tenham 
acesso a 1 ou mais Gbits/s. Os projetos 
elegíveis para o financiamento previsto no 
presente regulamento devem proporcionar 
um débito mínimo de 100 Mb/s nas zonas 
rurais e de 1 Gbps nas zonas de elevada 
densidade ou urbanas.

Or. en

Alteração 57
Amelia Andersdotter

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 

(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 
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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.

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, dispensando 
particular atenção à implantação e, se for 
caso disso, à futura exploração pública 
regional/local de infra-estruturas 
passivas, em que os incentivos para o 
investimento privado são geralmente mais 
fracos, e em que um máximo de
concorrência deve ser garantido no resto 
da cadeia de comunicação, desde as infra-
estruturas ativas até aos serviços 
eletrónicos.

Or. en

Justificação

Os apoios públicos à implantação e, se for caso disso, à futura exploração pública das infra-
estruturas passivas de telecomunicações devem ser proporcionais à falta de incentivos de 
uma multiplicidade de investimentos privados para intervir nesta área, a fim de reduzir o 
risco de possíveis tendências ou comportamentos monopolistas de alguns atores que 
controlam infra-estruturas essenciais.

Alteração 58
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

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 

(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 
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rápidas. Os apoios públicos neste domínio 
são, pois, necessários, mas não devem
distorcer indevidamente a concorrência.

rápidas. Por isso, os apoios públicos são
necessários, visando áreas em que há falta 
de iniciativas comerciais para satisfazer a 
procura atual ou prevista. Nenhum apoio 
público deve distorcer a concorrência, nem 
reforçar a posição dominante de alguns 
agentes de mercado, nem desincentivar os 
investimentos privados.

Or. en

Justificação

Cabe sublinhar que os apoios públicos devem ser concedidos apenas quando existam 
condições que, de outro modo, excluam o investimento do setor privado. Além disso, no 
contexto da evolução demográfica e do incremento da urbanização, os apoios públicos aos 
investimentos devem ter igualmente em conta a procura futura.

Alteração 59
Teresa Riera Madurell

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 para investir 
em redes mais rápidas poderão ser 
necessários, mas devem ser orientados 
para zonas que careçam de incentivos ao 
investimento. Os apoios públicos para 
estas zonas são, pois, necessários, mas não 
devem distorcer indevidamente a 
concorrência, afastar o investimento 
privado ou criar desincentivos ao 
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investimento.

Or. en

Alteração 60
Gunnar Hökmark

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. O investimento público em redes 
de banda larga rápidas e ultrarrápida 
deve ser cuidadosamente orientado para 
áreas de baixa e alta densidade, em que 
há falta de incentivos comerciais para 
investir. Os apoios públicos neste domínio 
são, pois, necessários, mas não podem
distorcer indevidamente a concorrência 
nem criar desincentivos ao investimento.

Or. en

Alteração 61
András Gyürk

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A comunicação da Comissão ao (4) A comunicação da Comissão ao 
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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.

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, em especial nas zonas rurais ou 
de baixa densidade. Os apoios públicos 
neste domínio são, pois, necessários, mas 
não devem distorcer indevidamente a 
concorrência.

Or. en

Alteração 62
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A banda larga ultrarrápida nas 
zonas de grande densidade/urbanas é 
fundamental se a Europa deseja colher as 
vantagens relacionadas com o 
significativo crescimento económico 
resultante da moderna economia Internet. 
As cidades que podem oferecer 
velocidades de banda larga de ponta à 
escala mundial irão atrair a inovação, os 
investimentos, o conhecimento e as 
empresas, em benefício da União no seu 
conjunto. Se o investimento privado deve 
continuar a ser o principal 
impulsionador, os investimentos públicos, 
especificamente no caso das infra-
estruturas passivas com períodos de pré-
pagamento muito dilatados, poderiam 
estimular a implantação de redes de 
banda larga ultrarrápida que oferecem o 
débito de 1 Gbps, com a possibilidade de 
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vir a ser valorizado para 10 Gbps ou mais, 
quando não haja claramente interesse 
comercial em fornecer esses débitos 
elevados.

Or. en

Alteração 63
Pilar del Castillo Vera

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 infra-estruturas 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 infra-estruturas 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.

Para realizar o mercado único digital, 
cabe assegurar uma cooperação e 
coordenação estreitas das atividades no 
âmbito do programa do Mecanismo 
Interligar a Europa com as ações 
nacionais e regionais de banda larga, 
juntamente com a implantação das infra-
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estruturas da energia e dos transportes.

Or. en

Alteração 64
András Gyürk

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 infra-estruturas 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 infra-estruturas 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, apoiem o acesso 
generalizado à Internet, favoreçam a 
utilização de instrumentos financeiros 
inovadores, supram as insuficiências do 
mercado e eliminem os estrangulamentos 
que dificultam a plena realização do 
mercado único.

Or. en

Alteração 65
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)



AM\909449PT.doc 23/143 PE494.476v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Cabe dispensar uma atenção 
particular ao equilíbrio na forma de 
atribuição dos fundos, uma vez que as 
entidades públicas estão vocacionadas 
para serem destinatárias de subvenções, 
ao passo que os investidores privados 
estão mais envolvidos nos instrumentos 
financeiros inovadores.

Or. fr

Alteração 66
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As ações no domínio das redes de 
banda larga estarão alinhadas com as 
políticas, a regulamentação e as 
orientações pertinentes da União, 
nomeadamente o conjunto de regras e 
orientações para os mercados das 
telecomunicações e, em especial, o quadro 
regulamentar das comunicações eletrónicas 
adotado em 2009, que constitui uma 
estratégia coerente, fiável e flexível de 
regulamentação das redes e serviços de 
comunicações eletrónicas num contexto de 
evolução rápida dos mercados. Estas regras 
estão a ser aplicadas pelas autoridades 
reguladoras nacionais e pelo Organismo 
dos Reguladores Europeus das 
Comunicações Eletrónicas (ORECE). A 
recomendação sobre as redes de acesso da 
próxima geração, adotada em 2010, visa 
promover o desenvolvimento do mercado 
único, reforçando a segurança jurídica e 
promovendo o investimento, a 
concorrência e a inovação no mercado dos 
serviços de banda larga, em especial na 

(7) As ações no domínio das redes de 
banda larga estarão alinhadas com as 
políticas, a regulamentação e as 
orientações pertinentes da União, 
nomeadamente o conjunto de regras e 
orientações para os mercados das 
telecomunicações e, em especial, o quadro 
regulamentar das comunicações 
Eletrónicas adotado em 2009, que constitui 
uma estratégia coerente, fiável e flexível de 
regulamentação das redes e serviços de 
comunicações Eletrónicas num contexto de 
evolução rápida dos mercados. Estas regras 
estão a ser aplicadas pelas autoridades 
reguladoras nacionais e pelo Organismo 
dos Reguladores Europeus das 
Comunicações eletrónicas (ORECE). Tal 
inclui ainda, se for caso disso, as 
“Orientações Comunitárias relativas à 
aplicação das regras em matéria de 
auxílios estatais à implantação rápida de 
redes de banda larga”, que contêm 
orientações sobre a aplicação do 
financiamento público aos projetos de 
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transição para as redes de acesso da 
próxima geração.

banda larga e estabelecem critérios 
rigorosos para a utilização das 
subvenções públicas e para a notificação 
dos projetos a avaliar à luz dessas 
orientações. A recomendação sobre as 
redes de acesso da próxima geração, 
adotada em 2010, visa promover o 
desenvolvimento do mercado único, 
reforçando a segurança jurídica e 
promovendo o investimento, a 
concorrência e a inovação no mercado dos 
serviços de banda larga, em especial na 
transição para as redes de acesso da 
próxima geração.

Or. en

Alteração 67
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Os recursos financeiros disponíveis 
ao nível da União são limitados; O 
Mecanismo Interligar a Europa deve 
incidir em projetos de interesse comum 
que proporcionem o máximo valor 
acrescentado à escala da UE. No setor das 
telecomunicações, a ajuda financeira deve 
destinar-se principalmente aos projetos 
que originem uma procura de banda 
larga, incluindo a construção de uma 
infra-estrutura de serviços digitais 
europeus, que, por sua vez, deve 
incentivar os investimentos na 
implantação da rede de banda larga.

Or. en

Alteração 68
Gunnar Hökmark
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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 infra-estruturas, 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 pode ser necessária para superar as 
deficiências do mercado quando não 
houver interesse comercial em fornecer 
um débito de 100 Mb/s nas zonas rurais e 
igual ou superior a 1 Gbps nas zonas 
urbanas. Através de apoios financeiros e 
do efeito de mobilização de financiamento 
suplementar para projetos de infra-
estruturas, 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.

Or. en

Alteração 69
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 infra-estruturas, 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 

(9) No âmbito de um sistema de mercados 
abertos e concorrenciais, a intervenção da 
União é necessária para superar as 
deficiências do mercado, existentes ou 
previstas. Através de apoios financeiros e 
do efeito de mobilização de financiamento 
suplementar para projetos de infra-
estruturas, 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 
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utilização dos recursos. mercado, eficiência administrativa e 
utilização dos recursos.

Or. en

Justificação

É importante focar não só a situação presente numa zona específica, mas ter também em 
conta as previsões sobre a evolução futura. Se, por exemplo, em resultado de uma maior 
urbanização, é previsível para uma certa zona no futuro a diminuição da procura, o apoio 
público aos investimentos pode não ser apropriado. De igual modo, uma zona urbana que 
hoje se encontre adequadamente coberta poderá vir a registar um aumento da procura no 
futuro, apenas suscetível de ser satisfeito por meio de investimentos realizados no presente.

Alteração 70
Pilar del Castillo Vera

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 infra-estruturas, 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, da segurança jurídica e do 
efeito de mobilização de financiamento 
suplementar para projetos de infra-
estruturas, 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.

Or. en

Alteração 71
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(9-A) O financiamento público concedido 
à banda larga deve ser apenas canalizado 
para as infra-estruturas abertas à 
concorrência. Apenas as redes abertas à 
concorrência por via de um acesso a 
terceiros mandatados podem proporcionar 
serviços competitivos a preços acessíveis e 
inovação aos consumidores e às 
empresas.

Or. en

Alteração 72
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Cabe às entidades locais e regionais 
desempenhar um papel essencial na 
promoção de um diálogo informado com 
o público, debruçando-se sobre as 
preocupações dos cidadãos ao seu nível e 
facilitando a cooperação entre os 
utilizadores e os produtores de inovações 
no domínio das TIC, a diferentes níveis de 
poder e administração.

Or. fr

Alteração 73
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) É de vital importância para a 
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conclusão do Mercado Único Digital da 
União Europeia assegurar que os 
consumidores possam facilmente aceder a 
e distribuir conteúdos, serviços e 
aplicações da sua eleição através de uma 
única assinatura da Internet. Recorda, 
neste contexto, as conclusões do ORECE, 
de maio de 2012, que mostram que pelo 
menos 20% dos utilizadores da Internet
móvel na Europa estão sujeitos a algum 
tipo de restrições à sua capacidade de 
acesso aos serviços de VoIP. Embora a 
concorrência seja suposta disciplinar os 
operadores, os progressos têm sido muito 
lentos, pelo que as redes de 
telecomunicações financiadas por fundos 
públicos estabelecidas no presente 
regulamento devem ser proibidas de 
bloquear serviços lícitos.

Or. en

Alteração 74
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Ivailo Kalfin

Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) A implementação do Mecanismo 
Interligar a Europa não deve ser lesiva 
dos objetivos da política de coesão; a 
aplicação das medidas propostas não deve 
implicar um aumento da burocracia nem 
dos encargos administrativos e deveria 
haver mais informação e esclarecimentos 
sobre o modo de utilização dos novos 
instrumentos financeiros e sobre o seu 
efeito de alavanca, a par de um estudo da 
respetiva eficácia.

Or. fr
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Alteração 75
Teresa Riera Madurell

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 ultra-rápida é a infra-
estrutura 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 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 ultra-rápida é a infra-
estrutura 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 e para 
complementar a ação de outros 
programas e iniciativas da União, tal 
como os fundos estruturais e de coesão, 
evitando ao mesmo tempo duplicações ou 
omissões, bem como o aumento da 
burocracia e dos encargos 
administrativos.

Or. en

Alteração 76
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Há ainda benefícios económicos e 
sociais consideráveis associados à banda 

(10) Há ainda benefícios económicos e 
sociais consideráveis associados à banda 
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larga de débito mais elevado que não 
podem ser captados nem quantificados 
monetariamente pelos investidores. A 
banda larga rápida e ultra-rápida é a infra-
estrutura 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.

larga de débito mais elevado que não 
podem ser captados nem quantificados 
monetariamente pelos investidores. A 
banda larga rápida e ultra-rápida é a infra-
estrutura 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. As medidas a nível 
da União devem visar a maximização das
sinergias e interações entre essas duas 
componentes das redes de 
telecomunicações digitais.

Or. en

Justificação

Não é claro por que razão as medidas da UE são um requisito prévio para a maximização 
das sinergias, mas essas medidas devem certamente visar o aumento dessas sinergias.

Alteração 77
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Em complemento às medidas no 
domínio das redes de banda larga, é da 
maior importância favorecer também o 
arranque da procura, que será a chave 
para facilitar e acelerar a implantação 
das redes de banda larga ultrarrápida em 
toda a União. As medidas de apoio tanto 
aos utilizadores pioneiros de serviços 
ultrarrápidos como ao desenvolvimento de 
serviços inovadores e digitais à escala da 
União são essenciais para se alcançar os 
objetivos da Agenda Digital.

Or. en
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Justificação

O risco de mau funcionamento do mercado na implantação de infra-estruturas de débito 
elevado encontra-se do lado da procura, uma vez que os utilizadores não antecipam a 
utilidade de serviços futuros, que estarão disponíveis mais tarde e só quando um número 
suficiente de utilizadores tiver aderido às novas infra-estruturas. É por isso fundamental 
apoiar os pioneiros, a fim de acelerar a descolagem da procura, o que irá criar um círculo 
virtuoso e serviços transfronteiras inovadores.

Alteração 78
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Em complemento às medidas no 
domínio das redes de banda larga, é da 
maior importância favorecer também o 
arranque da procura, que será a chave 
para facilitar e acelerar a implantação 
das redes de banda larga ultrarrápida em 
toda a União. As medidas de apoio tanto 
aos utilizadores pioneiros dos serviços 
ultrarrápidos como ao desenvolvimento de 
serviços inovadores e digitais à escala da 
União são essenciais para se alcançar os 
objetivos da Agenda Digital.

Or. en

Alteração 79
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A implantação da banda larga ultra-
rápida beneficiará, em especial, as 
pequenas e médias empresas (PME), que, 
frequentemente, não podem beneficiar de 

(11) A implantação da banda larga ultra-
rápida deve beneficiar, em especial, as 
pequenas e médias empresas (PME), que, 
frequentemente, não podem beneficiar de 
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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.

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.

Or. fr

Justificação

As PME constituem o âmago do crescimento da União Europeia. Por isso, devem situar-se no 
cerne da sua estratégia de crescimento digital. Devem ser por isso o ponto nevrálgico de 
iniciativas e projetos, de modo a garantir que sejam as principais beneficiárias.

Alteração 80
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Proporcionando oportunidades de 
negócios, a implantação das redes de banda 
larga e das infra-estruturas de serviços 
digitais vai estimular a criação de emprego 
na União. A construção de redes de banda 
larga terá igualmente um efeito imediato 
no emprego, nomeadamente no setor da 
engenharia civil.

(12) O estímulo à criação de emprego na 
União deve ser um dos principais objetivos 
do desenvolvimento das redes de banda 
larga. Cabe dispensar particular atenção ao 
desenvolvimento do saber fazer e do 
emprego nos setores das telecomunicações 
e da engenharia civil. Ao proporcionar 
oportunidades de investimento, a 
implantação de redes de banda larga e de 
débito elevado requererá também o 
desenvolvimento das competências 
técnicas necessárias para a exploração e a 
manutenção dessas infra-estruturas.

Or. fr

Alteração 81
Rachida Dati
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Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Proporcionando oportunidades de 
negócios, a implantação das redes de banda 
larga e das infra-estruturas de serviços 
digitais vai estimular a criação de emprego 
na União. A construção de redes de banda 
larga terá igualmente um efeito imediato 
no emprego, nomeadamente no setor da 
engenharia civil.

(12) Proporcionando oportunidades de 
negócios, a implantação das redes de banda 
larga e das infra-estruturas de serviços 
digitais vai estimular a criação de emprego 
na União. Para este efeito, importa 
encorajar o desenvolvimento de 
programas educativos e de aprendizagem 
no domínio digital. A construção de redes 
de banda larga terá igualmente um efeito 
imediato no emprego, nomeadamente no 
setor da engenharia civil.

Or. fr

Justificação

A educação nas ferramentas digitais vai tornar-se um elemento incontornável das aptidões 
exigidas no mercado de trabalho. Além disso, a democratização das ferramentas digitais deve 
ser acompanhada do alargamento da educação digital a todos os cidadãos, de modo a que 
estes as possam utilizar de forma esclarecida e em total segurança.

Alteração 82
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) O desenvolvimento de redes de 
banda larga e de serviços digitais de 
elevado débito reforça a necessidade de 
normas técnicas europeias. São 
necessários programas de investigação e
de desenvolvimento e um maior controlo 
dos procedimentos de normalização na 
UE, se esta pretende desempenhar um 
papel fundamental na indústria das 
telecomunicações.

Or. fr
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Alteração 83
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A Internet de alta velocidade é 
importante para a implementação das 
novas infra-estruturas tecnológicas, que 
são necessárias para a liderança 
científica, tecnológica e industrial da UE, 
tais como a computação em nuvem, os 
supercomputadores e os ambientes 
informáticos inteligentes.

Or. en

Alteração 84
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) Até 2015, todas as instituições 
académicas e de investigação devem estar 
ligadas a redes de velocidade ultrarrápida 
Gbps, criando uma Intranet para o espaço 
europeu de investigação, o que irá 
melhorar a criação de redes de 
investigação, a partilha de infra-
estruturas e a ciberciência.

Or. en

Alteração 85
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter
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Proposta de regulamento
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) A concomitância de novas 
oportunidades tanto em matéria de infra-
estruturas como de serviços novos, 
inovadores e interoperáveis deve pôr em 
marcha um círculo virtuoso, ao 
estimularem uma procura crescente de 
banda larga de alta velocidade, à qual, em 
termos comerciais, seria aconselhável dar 
resposta.

Or. fr

Alteração 86
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O desenvolvimento das redes de 
banda larga e das infra-estruturas 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 infra-estruturas de 
serviços digitais.

(13) O desenvolvimento das redes de 
banda larga e das infra-estruturas 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 infra-estruturas de 
serviços digitais. As sinergias entre o 
desenvolvimento das infra-estruturas de 
telecomunicações e da energia, a sua 
implantação e manutenção terão um 
papel-chave na realização dos objetivos da 
União em matéria de eficiência 
energética.

Or. en
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Alteração 87
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O desenvolvimento das redes de 
banda larga e das infra-estruturas 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 infra-estruturas de 
serviços digitais.

(13) O desenvolvimento das redes de 
banda larga e das infra-estruturas 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 supera a procura crescente de 
energia e de recursos associada, sobretudo, 
à construção das redes de banda larga e ao 
funcionamento das infra-estruturas de 
serviços digitais.

Or. en

Justificação

Estudos têm mostrado que os serviços baseados na Internet, como a computação em nuvem, 
têm maior eficiência energética se comparados com a instalação TI de uma empresa tomada 
individualmente. Além disso, novos serviços como os contadores inteligentes contribuirão 
para aumentar a eficiência energética.

Alteração 88
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A interoperabilidade das redes de 
banda larga e das infra-estruturas de 
comunicações digitais associadas às redes 
de energia possibilita a convergência das 
comunicações com vista à implantação de 

(14) É premente promover a 
interoperabilidade das redes de banda larga 
e das infra-estruturas de comunicações 
digitais associadas às redes de energia que 
permitem uma verdadeira convergência
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redes digitais energeticamente eficientes, 
fiáveis e económicas. Além disso, essa
convergência transcende a conectividade, 
possibilitando a oferta de pacotes de
serviços de energia e de telecomunicações 
pelos respetivos fornecedores de serviços.

na implantação de redes digitais de modo 
fiável, rentável e eficiente de um ponto de 
vista energético. Além disso, a
convergência deve ir além da
conectividade, possibilitando a oferta de 
serviços de energia e de telecomunicações
tanto pelos fornecedores de
telecomunicações como de energia.

Or. en

Alteração 89
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) É necessário reunir informações e 
dados estatísticos sobre as obras públicas 
suscetíveis de serem realizadas, parcial ou 
totalmente, a fim de instalar redes de nova 
geração e criar uma base de dados 
destinada a acompanhar essas obras e um 
registo europeu das redes de 
telecomunicações, se possível, 
complementada por informações 
semelhantes sobre as redes de transporte e 
de energia.

Or. fr

Alteração 90
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O desenvolvimento, a implantação e a 
oferta a longo prazo de serviços de 
administração pública em linha 

(15) O desenvolvimento, a implantação e a 
oferta a longo prazo de serviços de 
administração pública em linha 
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transfronteiras e interoperáveis melhoram o 
funcionamento do mercado único. 
Compete aos governos fornecer serviços 
públicos em linha que contribuam para 
aumentar a eficiência e a eficácia dos 
setores público e privado.

transfronteiras e interoperáveis melhoram o 
funcionamento do mercado único. 
Compete aos governos fornecer serviços 
públicos em linha que contribuam para 
aumentar a eficiência e a eficácia dos 
setores público e privado. Os apoios 
públicos para o desenvolvimento 
adicional desses serviços permitirão não 
só reforçar o mercado único, mas também 
estimular as competências informáticas e 
a procura de redes da próxima geração, 
reforçando assim a importância dos 
investimentos, quer públicos quer 
privados, em projetos de infra-estruturas 
em certos domínios.

Or. en

Alteração 91
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) A disponibilidade das infra-
estruturas de telecomunicações de alta 
velocidade é ineficaz sem a 
disponibilidade de conteúdos e de serviços 
digitais multilingues de importância 
considerável e de alta qualidade, que 
seriam oferecidos através deles e que 
formariam um ecossistema digital 
atraente para os cidadãos europeus. Por 
isso, é essencial promover o 
desenvolvimento, pelos Estados-Membros, 
da administração pública eletrónica, da 
ciberdemocracia, serviços de 
aprendizagem e de saúde em linha, que 
irão incrementar a procura de banda 
larga, a necessidade de cibercompetências 
e o desenvolvimento da economia digital.

Or. en
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Alteração 92
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-B) O papel das cibercompetências e a 
utilização das TIC na educação são 
indispensáveis para que a União alcance 
os seus objetivos políticos. Os 
conhecimentos tecnológicos são não só 
um objetivo, mas também uma ferramenta 
essencial para realizar a aprendizagem ao 
longo da vida, a coesão social, o 
crescimento económico e social.

Or. en

Alteração 93
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

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 
linguísticas, que minam o mercado interno 
dos serviços em linha e limitam o acesso 
ao conhecimento.

(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 
linguísticas, que minam o mercado interno 
dos serviços em linha e limitam o acesso 
ao conhecimento. A melhoria do acesso 
aos recursos educativos eletrónicos na 
Europa, incentivando ao mesmo tempo a 
cooperação e a parceria entre instituições 
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de ensino, estudantes e professores, seria 
um modo rentável de incrementar a 
qualidade da educação e fortalecer a 
coesão europeia.

Or. en

Justificação

Esta alteração está vinculada a uma alteração ao anexo que introduz a proposta de uma 
Plataforma Europeia de Recursos Educativos. 

Alteração 94
Ioannis A. Tsoukalas

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 
linguísticas, que minam o mercado interno 
dos serviços em linha e limitam o acesso 
ao conhecimento.

(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. Neste contexto cabe 
apoiar fortemente a biblioteca digital 
europeia, enquanto projeto emblemático 
para preservar o património cultural 
europeu e promover a utilização 
inovadora dos recursos digitais culturais.
O acesso sem entraves a recursos 
multilingues reutilizáveis contribuirá para 
superar as barreiras linguísticas, que 
minam o mercado interno dos serviços em 
linha e limitam o acesso ao conhecimento.

Or. en

Alteração 95
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin
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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 
linguísticas, que minam o mercado interno 
dos serviços em linha e limitam o acesso 
ao conhecimento.

(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 do direito à 
privacidade, proteção dos dados pessoais, 
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 linguísticas, que minam o 
mercado interno dos serviços em linha e 
limitam o acesso ao conhecimento.

Or. fr

Alteração 96
Amelia Andersdotter

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 
infra-estruturas 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, as infra-
estruturas 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.
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Or. en

Alteração 97
Ioannis A. Tsoukalas

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 infra-estruturas 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 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 infra-estruturas 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. Neste contexto, o papel da 
Agência Europeia para a Segurança das 
Redes e da Informação (ENISA) é 
insubstituível para implementar a 
segurança e a confiança no mercado 
único digital europeu. A ENISA deve ser 
reforçada a fim de ser capaz de apoiar 
efetivamente os Estados-Membros no 
desenvolvimento de políticas coerentes e 
de competências fortes para um mundo 
digital europeu seguro e protegido.

Or. en

Alteração 98
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Considerando 19
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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 infra-estruturas 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 para todos, e em 
particular 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 infra-estruturas 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. É necessário promover a 
criação e o desenvolvimento de programas 
de educação e de sensibilização em 
matéria de cibersegurança.

Or. fr

Justificação

Se todas as pessoas tiverem acesso à Internet, deve ser reforçada a educação a respeito da 
sua utilização, para que esta seja competente e segura.

Alteração 99
Jürgen Creutzmann

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 

(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 
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plataforma permitirá o funcionamento de 
centros que tratarão, anualmente, centenas 
de milhares de pedidos e alertas em toda a 
Europa. As infra-estruturas 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.

plataforma permitirá o funcionamento de 
centros que tratarão, anualmente, centenas 
de milhares de pedidos e alertas em toda a 
Europa. Um projeto de infra-estruturas 
críticas da informação melhorará, 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.

Or. en

Alteração 100
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Devem ser estabelecidos requisitos 
de segurança com vista a otimizar os 
níveis de privacidade e de proteção dos 
dados pessoais e para impedir qualquer 
tipo de rastreamento não autorizado e de 
exploração de informação pessoal.

Or. en

Alteração 101
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Prevê-se que surjam aplicações 
inovadoras de natureza comercial assentes 
nas infra-estruturas de serviços digitais. A 
exploração e o ensaio dessas aplicações 
podem ser co-financiados no âmbito dos 
projetos de investigação e inovação do 
programa Horizonte 2020 e a sua 

(20) Prevê-se que surjam aplicações 
inovadoras de natureza comercial, social e 
educativa assentes nas infra-estruturas de 
serviços digitais. A exploração e o ensaio 
dessas aplicações podem ser co-
financiados no âmbito dos projetos de 
investigação e inovação do programa 
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implantação pode ser co-financiada no 
âmbito da política de coesão.

Horizonte 2020 e a sua implantação pode 
ser co-financiada no âmbito da política de 
coesão.

Or. en

Alteração 102
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) Os critérios de identificação dos 
projetos de interesse comum devem ser 
estáveis, detalhados e garantir a 
neutralidade tecnológica das soluções. Os 
recursos financeiros devem ser utilizados 
em favor de soluções baseadas em redes 
abertas e que proporcionem livre acesso, 
não sujeito a qualquer forma de 
discriminação. 

Or. pl

Alteração 103
Pilar del Castillo Vera

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 
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 

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

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 infra-estruturas, 
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. Estas 
ações não devem pôr em causa a 
segurança no plano jurídico ou dos 
investimentos neste mercado, através da 
modificação ou da supressão de projetos a 
curto prazo. A Comissão deve informar 
previamente o Parlamento Europeu, em 
caso de acréscimo ou de supressão de um 
projeto de interesse comum.

Or. en

Alteração 104
Teresa Riera Madurell

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 
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 

(21) Para ter em conta a evolução no 
domínio das tecnologias da informação e 
das comunicações, o poder de adotar atos 
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 
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novas prioridades políticas e às 
oportunidades para explorar sinergias entre 
as diferentes infra-estruturas, 
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.

novas prioridades políticas e às 
oportunidades para explorar sinergias entre 
as diferentes infra-estruturas, 
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, 
garantindo assim a segurança no plano 
jurídico e dos investimentos.

Or. en

Alteração 105
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

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 
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 infra-estruturas, 
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 

(21) Para ter em conta a evolução no 
domínio das tecnologias da informação e 
das comunicações, o poder de adotar atos 
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 infra-estruturas, 
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 
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comum obsoleto, de acordo com critérios 
predefinidos, claros e transparentes.

comum obsoleto, de acordo com critérios 
predefinidos, claros e transparentes, tendo 
em conta a segurança no plano dos 
investimentos para os agentes 
económicos.

Or. en

Alteração 106
Catherine Trautmann

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 
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 infra-estruturas, 
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.

(21) Para ter em conta a evolução no 
domínio das tecnologias da informação e 
das comunicações, o poder de adotar atos 
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 infra-estruturas, 
nomeadamente em relação às dos
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.

Or. fr
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Alteração 107
Amelia Andersdotter

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, ao preparar e redigir
atos delegados, deve assegurar a 
transmissão simultânea, tempestiva e 
adequada das informações pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 108
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece 
orientações para determinar as redes 
transeuropeias de telecomunicações que 
beneficiarão de apoios, a título do 
Regulamento XXX (Regulamento CEF), 
para o seu desenvolvimento, realização, 
implantação, interligação e 
interoperabilidade.

O presente regulamento estabelece 
orientações para determinar as redes 
transeuropeias de telecomunicações que 
beneficiarão de apoios, a título do 
Regulamento XXX (Regulamento CEF), 
para o seu desenvolvimento, realização, 
implantação, interligação e 
interoperabilidade.

Esses apoios devem incidir nas ações 
necessárias para evitar o mau 
funcionamento do mercado e estar em 
sintonia com as políticas, regulamentação 
e orientações pertinentes da União, tais 
como orientações comunitárias relativas à 
aplicação das regras em matéria de 
auxílios estatais às redes de banda larga.

Or. en
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Justificação

É necessário recordar o princípio de que os apoios públicos são para ser vistos como um 
complemento às iniciativas privadas, pelo que não devem afastar o investimento privado, 
tendo especialmente em conta a implantação das redes de banda larga ultrarrápidas.

Alteração 109
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 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 e 
das administrações públicas, promovendo
as redes de banda larga, a interligação e 
interoperabilidade das redes de 
telecomunicações locais, regionais e
nacionais, bem como o acesso não 
discriminatório a essas redes e a inclusão 
digital.

Or. ro

Alteração 110
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 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 e 
das administrações públicas, promovendo a 
interligação e interoperabilidade das redes 
de telecomunicações nacionais e o acesso 
aberto e não discriminatório às mesmas;

Or. en
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Alteração 111
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 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 e 
das administrações públicas, promovendo a 
interligação e interoperabilidade das redes 
de telecomunicações nacionais, regionais e 
locais e o acesso às mesmas;

Or. en

Alteração 112
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) incentivar a implantação à escala 
europeia de redes de banda larga rápidas e
ultra-rápidas, 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, utilizando, 
entre os tipos de tecnologias disponíveis, 
os mais adequados para atingir os 
objetivos da Agenda Digital, os quais, por 
sua vez, facilitarão o desenvolvimento e a 
implantação de serviços digitais 
transeuropeus, bem como o potencial 
competitivo da indústria europeia;

Or. en

Alteração 113
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3
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Texto da Comissão Alteração

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

(3) Incentivar, respeitando o princípio da 
neutralidade tecnológica, o 
desenvolvimento e a implantação de 
serviços digitais transeuropeus, que, por 
sua vez, originarão procura para a 
implantação à escala europeia de redes de 
banda larga rápidas e ultra-rápidas;

Or. en

Justificação

Demand generating projects should be the driver to broadband deployment. Therefore 
priority should be given to setting up a EU digital service infrastructure, trans-European 
high-speed backbone connections for public administrations, cross–border delivery of 
eGovernment services; enabling access to public setor information, including digital 
resources of European heritage, and smart energy services. Public funding should be 
technologically neutral and not favour certain technologies. Ultimately, markets should 
decide which are the best, most cost-efficient technologies to satisfy demand.

Alteração 114
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) incentivar a implantação à escala 
europeia de redes de banda larga rápidas e 
ultra-rápidas, 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 
ultra-rápidas, que, por sua vez, facilitarão o 
desenvolvimento e a implantação de 
serviços digitais transeuropeus, em 
particular nas zonas rurais ou de baixa 
densidade, onde o investimento privado 
não é comercialmente viável;

Or. en

Alteração 115
Pilar del Castillo Vera
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) incentivar a implantação à escala 
europeia de redes de banda larga rápidas e 
ultra-rápidas, 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 
ultra-rápidas, de acordo com o princípio 
da neutralidade tecnológica, as quais, por 
sua vez, facilitarão o desenvolvimento e a 
implantação de serviços digitais 
transeuropeus;

Or. en

Alteração 116
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) incentivar a implantação à escala 
europeia de redes de banda larga rápidas e 
ultra-rápidas, 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 
ultra-rápidas, de acordo com o princípio 
da neutralidade tecnológica, as quais, por 
sua vez, facilitarão o desenvolvimento e a 
implantação de serviços digitais 
transeuropeus;

Or. en

Alteração 117
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) incentivar a implantação à escala 
europeia de redes de banda larga rápidas e 

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

rápidas e ultra-rápidas, que, por sua vez, 
facilitarão o desenvolvimento e a 
implantação de serviços digitais 
transeuropeus;

Or. fr

Alteração 118
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) facilitar a implantação sustentável de 
infra-estruturas transeuropeias de serviços 
digitais, a sua interoperabilidade e 
coordenação a nível europeu, a sua 
exploração, manutenção e modernização, 
bem como o desenvolvimento de sinergias 
com outras infra-estruturas de transporte 
ou de energia a fim de reduzir o seu custo 
total.

Or. fr

Alteração 119
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) garantir a implantação sustentável de 
infra-estruturas transeuropeias de serviços 
digitais, a sua interoperabilidade e 
coordenação a nível europeu, a sua 
exploração, manutenção e modernização;

Or. en
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Alteração 120
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) garantir aos cidadãos europeus, 
onde quer que estejam na União 
Europeia, a igualdade de acesso às redes 
transeuropeias de telecomunicações a um 
preço que corresponda à média do 
mercado.

Or. fr

Justificação

Cabe sublinhar que a UE deve aspirar a reduzir as disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento das diversas regiões assim como o atraso das regiões menos favorecidas, tal 
como estabelecido no artigo 174.°, segundo parágrafo, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (TFUE)

Alteração 121
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos, Ivailo Kalfin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) contribuir para a criação de 
empregos altamente qualificados na 
conceção, construção, utilização e 
manutenção das redes e para o 
desenvolvimento de serviços digitais, em 
benefício da indústria europeia.

Or. fr

Alteração 122
Pilar del Castillo Vera
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) impulsionar a interoperabilidade 
entre diferentes infra-estruturas 
europeias.

Or. en

Alteração 123
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 3 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.° Artigo 4.°

Or. fr

Justificação

Os artigos 3.° e 4.° devem ser permutados entre si, de modo a que as prioridades figurem 
antes das definições.

Alteração 124
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. «Redes de telecomunicações», redes de 
banda larga e infra-estruturas de serviços 
digitais.

1. Redes de telecomunicações: redes de 
banda larga e infra-estruturas para serviços 
digitais.

Or. en
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Alteração 125
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. «Redes de banda larga», redes de acesso 
com e sem fios (inclusive por satélite),
infra-estruturas auxiliares e redes de base
capazes de fornecer conectividade com 
débito muito elevado.

2. Redes de banda larga: redes de acesso 
com ou sem fios (inclusive por satélite)
com infra-estruturas associadas capazes de 
fornecer uma velocidade ultrarrápida.

Or. en

Alteração 126
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. «Redes de banda larga», redes de acesso 
com e sem fios (inclusive por satélite), 
infra-estruturas auxiliares e redes de base 
capazes de fornecer conectividade com 
débito muito elevado.

2. «Redes de banda larga», redes de acesso 
com e sem fios (inclusive por satélite), 
infra-estruturas auxiliares e redes de base 
capazes de fornecer conectividade com 
débito elevado ou muito elevado.

Or. ro

Alteração 127
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. «Redes de banda larga», redes de acesso 
com e sem fios (inclusive por satélite), 
infra-estruturas auxiliares e redes de base 
capazes de fornecer conectividade com 

2. «Redes de banda larga», redes de acesso 
com e sem fios (inclusive por satélite), 
infra-estruturas auxiliares e redes de base 
capazes de fornecer conectividade com 
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débito muito elevado. débito elevado.

Or. fr

Alteração 128
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. «Redes de banda larga», redes de acesso 
com e sem fios (inclusive por satélite), 
infra-estruturas auxiliares e redes de base 
capazes de fornecer conectividade com 
débito muito elevado.

2. «Redes de banda larga rápida», redes de 
acesso com e sem fios (inclusive por 
satélite), infra-estruturas auxiliares e redes 
de base capazes de fornecer conectividade 
com débito muito elevado, de 100 Mb/s ou 
mais por cliente.

Or. en

Alteração 129
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 2-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

2-A. «Redes de banda larga ultrarrápida», 
redes de acesso com e sem fios (inclusive 
por satélite), infra-estruturas auxiliares e 
redes de base capazes de fornecer 
conectividade com débito muito elevado, 
de 1 Gbps ou mais por cliente.

Or. en

Alteração 130
Amelia Andersdotter
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. «Infra-estruturas de serviços digitais»,
serviços em rede fornecidos por meios 
eletrónicos, normalmente através da 
Internet, que viabilizam serviços
transeuropeus interoperáveis de interesse
público e que facilitam a vida dos
cidadãos e a atividade das empresas e/ou
das administrações públicas.

3. “Infra-estruturas”, todo o tipo de
equipamento ou de serviços a todos os 
níveis da cadeia de valor, necessários para 
criar e fornecer serviços transeuropeus 
interoperáveis de interesse comum, que 
têm efeitos positivos para as empresas, os
cidadãos e/ou as autoridades públicas.

Or. en

Alteração 131
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 3-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

3-A. “Acesso livre”, o acesso grossista à 
infra-estrutura de banda larga para todos 
os operadores de comunicações 
eletrónicas, em condições de igualdade e 
não discriminatórias, que lhes permitam 
competir plenamente com o operador que 
detém ou gere a infra-estrutura, 
melhorando deste modo a escolha e a 
concorrência para os utilizadores.

Or. en

Alteração 132
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 3-A (nova)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. “Acesso”, a disponibilização de 
recursos e/ou serviços relativos às redes 
de banda larga, conforme definido mais 
pormenorizadamente no artigo 2.°, alínea 
a), da Diretiva 2009/19/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa ao acesso e interligação de 
redes de comunicações eletrónicas e 
recursos conexos ("diretiva acesso").

Or. en

Alteração 133
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 3-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

3-A. “Serviços digitais”, os serviços 
fornecidos de forma digital numa infra-
estrutura, normalmente por via da 
Internet.

Or. en

Alteração 134
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. “Infra-estrutura ativa”, as infra-
estruturas que geram ou manipulam 
sinais com a ajuda de uma infra-estrutura 
passiva.

Or. en
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Alteração 135
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. “Infra-estrutura passiva”, tubagens, 
canalizações, fibra, edifícios ou outras 
instalações que não manipulam nem 
geram sinais.

Or. en

Alteração 136
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-D. “Infra-estruturas de informação”, as 
infra-estruturas ativas especificamente 
criadas com a finalidade da prestação de 
serviços digitais.

Or. en

Alteração 137
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 3-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-E. “Redes abertas”, as redes destinadas 
a permitir o acesso grossista à infra-
estrutura de banda larga para todos os 
operadores de comunicações eletrónicas, 
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em condições de igualdade e não 
discriminatórias, que lhes permitam 
competir plenamente com o operador que 
detém ou gere a infra-estrutura, 
melhorando deste modo a escolha e a 
concorrência para os utilizadores. O 
acesso grossista deve ser faturado de 
modo a conciliar a viabilidade económica 
para o investidor, a impedir a compressão 
das margens e a maximizar a adesão dos 
utilizadores.

Or. en

Alteração 138
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) estimular e gerar a procura de banda 
larga, promovendo a interligação e a 
interoperabilidade dos serviços públicos 
nacionais em linha, bem como o acesso a 
essas redes;

Or. en

Justificação

Os projetos geradores de procura devem impulsionar a implantação da banda larga. Por 
isso, deve ser conferida prioridade à criação de uma infra-estrutura de serviços digitais da 
UE, a ligações de base transeuropeias de elevado débito para as administrações públicas, à 
prestação transfronteiriça de serviços de administração em linha, a facultar acesso à 
informação do setor público, designadamente aos recursos digitais do património europeu, 
assim como aos serviços de energia inteligentes. Em contrapartida, a procura deve estimular 
os investimentos na implantação de redes de elevado débito.

Alteração 139
Jürgen Creutzmann
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) a implantação de redes de banda larga 
ultrarrápida que assegurem a transmissão 
de dados com um débito de 100 Mb/s ou 
superior, quando a procura exista e/ou a 
procura futura seja antecipada;

Or. en

Justificação

Dada a limitação dos meios financeiros públicos e privados, devem ser feitas previsões sobre 
a procura futura antes de os investimentos serem realizados. A evolução demográfica e uma 
maior urbanização poderiam tornar desnecessários os investimentos em infra-estruturas ou 
garantir soluções temporárias, menos onerosas, em certos domínios, em função da procura 
futura.

Alteração 140
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) a implantação de redes de banda larga 
ultrarrápida que assegurem a transmissão 
de dados com um débito de 100 Mb/s ou 
superior, tendo em conta a procura 
potencial de Internet ultrarrápida;

Or. en

Alteração 141
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

(a) a implantação de redes de banda larga 
ultra-rápida que assegurem a transmissão 
de dados com um débito de 100 Mb/s ou 
superior, tal como referido nos objetivos 
setoriais no domínio das redes de 
telecomunicações enunciados no artigo 
4.°, n.° 1, alínea c), subalínea i) do 
Regulamento (UE) n.° xxxx/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
institui o Mecanismo Interligar a 
Europa1;

__________________
1 JO L (...).

Or. en

Alteração 142
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) a implantação de redes de banda larga 
ultra-rápida que assegurem a transmissão 
de dados com um débito de 1 Gbps ou 
superior;

Or. en

Alteração 143
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

banda larga ultra-rápida que assegurem a 
transmissão de dados com um débito de 
100 Mb/s ou superior;

Or. fr

Alteração 144
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – 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 aceleração da implantação de redes 
de banda larga rápidas e ultrarrápidas e da 
sua utilização, inclusive por parte das 
pequenas e médias empresas, a fim de dar 
resposta à procura existente e crescente;

Or. en

Alteração 145
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – 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) se a velocidade de transmissão de 
dados de 100 Mb/s não for exequível, a
implantação de redes de banda larga que
garanta a velocidade mais elevada de 
transmissão de dados;

Or. en
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Alteração 146
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – 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 
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, tendo 
em conta a procura potencial de Internet 
ultrarrápida e utilizando de entre os tipos 
de tecnologias disponíveis os mais 
adequados para alcançar os objetivos, no 
respeito do princípio da neutralidade 
tecnológica,;

Or. en

Alteração 147
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – 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
de elevado débito que liguem as regiões
rurais, ultraperiféricas ou com fraca 
densidade populacional, e 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;

Or. ro
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Alteração 148
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – 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 
que liguem as regiões insulares, sem 
litoral, periféricas e menos desenvolvidas 
da União 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;

Or. pl

Alteração 149
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – 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
nas regiões rurais, com baixa densidade 
demográfica, para ligar 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;

Or. en

Alteração 150
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea b)
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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 
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, 
quando a procura exista e/ou a procura 
futura seja antecipada;

Or. en

Justificação

Dada a limitação dos meios financeiros públicos e privados, devem ser feitas previsões sobre 
a procura futura antes de os investimentos serem realizados. A evolução demográfica e uma 
maior urbanização poderiam tornar desnecessários os investimentos em infra-estruturas ou 
garantir soluções temporárias, menos onerosas, em certos domínios, em função da procura 
futura.

Alteração 151
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – 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 
que liguem as regiões insulares, 
montanhosas, ultraperiféricas, 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;

Or. en

Alteração 152
Gunnar Hökmark
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – 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 rápidas 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 100 Mb/s 
ou superior;

Or. en

Alteração 153
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) o apoio às plataformas de serviços de 
base no domínio das infra-estruturas de 
serviços digitais;

(c) o apoio às plataformas de serviços de 
base no domínio das infra-estruturas de 
serviços digitais e o desenvolvimento de 
ferramentas e de programas educativos e 
de aprendizagem para facilitar a 
utilização competente e segura da Internet 
para todos;

Or. fr

Justificação

A educação nas ferramentas digitais vai tornar-se um elemento-chave das aptidões exigidas 
no mercado de trabalho. Além disso, a democratização das ferramentas digitais deve ser 
acompanhada do alargamento da educação digital a todos os cidadãos, por forma a que 
estes as possam utilizar de modo esclarecido e em total segurança.

Alteração 154
Amelia Andersdotter
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) ações que permitam obter sinergias e 
garantir a interoperabilidade entre os 
diferentes projetos de interesse comum no 
domínio das telecomunicações, entre os 
projetos de interesse comum respeitantes 
aos diferentes tipos de infra-estruturas, 
designadamente de transportes e energia e 
entre os projetos de interesse comum no 
domínio das telecomunicações e os 
projetos apoiados pelos fundos estruturais 
e de coesão, bem como com as infra-
estruturas de investigação relevantes.

(d) ações que permitam obter sinergias e 
garantir a interoperabilidade entre os 
diferentes projetos de interesse comum no 
domínio das telecomunicações, entre os 
projetos de interesse comum respeitantes 
aos diferentes tipos de infra-estruturas, 
designadamente de transportes e energia e 
entre os projetos de interesse comum no 
domínio das telecomunicações e as infra-
estruturas existentes e previstas, incluindo 
no domínio dos transportes e da energia.

Or. en

Justificação

A avaliação e a proposta de sinergias entre os projetos de interesse comum no setor das 
telecomunicações e as infra-estruturas existentes ou previstas não forçosamente abrangidas 
pelo âmbito das orientações gerais RTE, incluindo no domínio dos transportes e da energia, 
devem ser uma prioridade destinada a otimizar a eficiência dos custos.

Alteração 155
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) ações que permitam obter sinergias e 
garantir a interoperabilidade entre os 
diferentes projetos de interesse comum no 
domínio das telecomunicações, entre os 
projetos de interesse comum respeitantes 
aos diferentes tipos de infra-estruturas, 
designadamente de transportes e energia e 
entre os projetos de interesse comum no 
domínio das telecomunicações e os 
projetos apoiados pelos fundos estruturais e 

(d) ações que permitam obter sinergias e 
garantir a interoperabilidade entre os 
diferentes projetos de interesse comum no 
domínio das telecomunicações, 
complementaridade entre os projetos de 
interesse comum respeitantes aos 
diferentes tipos de infra-estruturas, 
designadamente de transportes e energia, 
como as redes inteligentes, e entre os 
projetos de interesse comum no domínio 
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de coesão, bem como com as infra-
estruturas de investigação relevantes.

das telecomunicações e os projetos 
apoiados pelos fundos estruturais e de 
coesão e outras iniciativas, evitando 
duplicações e omissões, bem como com as 
infra-estruturas de investigação relevantes.

Or. en

Alteração 156
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) ações que permitam obter sinergias e 
garantir a interoperabilidade entre os 
diferentes projetos de interesse comum no 
domínio das telecomunicações, entre os 
projetos de interesse comum respeitantes 
aos diferentes tipos de infra-estruturas, 
designadamente de transportes e energia e 
entre os projetos de interesse comum no 
domínio das telecomunicações e os 
projetos apoiados pelos fundos estruturais e 
de coesão, bem como com as infra-
estruturas de investigação relevantes.

(d) ações que permitam obter sinergias e 
garantir a interoperabilidade entre os 
diferentes projetos de interesse comum no 
domínio das telecomunicações, 
complementaridade entre os projetos de 
interesse comum respeitantes aos 
diferentes tipos de infra-estruturas, 
designadamente de transportes e energia e 
entre os projetos de interesse comum no 
domínio das telecomunicações e os 
projetos apoiados pelos fundos estruturais e 
de coesão e outras iniciativas, evitando 
duplicações e omissões, bem como com as 
infra-estruturas de investigação relevantes.

Or. en

Alteração 157
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) ações que permitam obter sinergias e 
garantir a interoperabilidade entre os 
diferentes projetos de interesse comum no 

(d) ações que permitam obter sinergias e 
garantir a interoperabilidade entre os 
diferentes projetos de interesse comum no 
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domínio das telecomunicações, entre os 
projetos de interesse comum respeitantes 
aos diferentes tipos de infra-estruturas, 
designadamente de transportes e energia e 
entre os projetos de interesse comum no 
domínio das telecomunicações e os 
projetos apoiados pelos fundos estruturais e 
de coesão, bem como com as infra-
estruturas de investigação relevantes.

domínio das telecomunicações, entre os 
projetos de interesse comum respeitantes 
aos diferentes tipos de infra-estruturas, 
designadamente de transportes e energia e 
entre os projetos de interesse comum no 
domínio das telecomunicações e os 
projetos apoiados pelos fundos estruturais e 
de coesão, bem como com as infra-
estruturas de investigação relevantes, 
evitando a duplicação desnecessária dos 
encargos administrativos.

Or. en

Alteração 158
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) medidas que visem propor a melhor 
relação entre as tecnologias de ponta, em 
termos de débitos admissíveis, de 
segurança da transmissão, de resiliência 
da rede, e de eficácia dos custos.

Or. en

Justificação

É essencial que a UE forneça o enquadramento que encoraje as partes interessadas, públicas 
e privadas, a tenderem para a excelência durante a fase de aplicação, mediante a referência 
a esta orientação geral e emulativa.

Alteração 159
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-A) o impacto na competência 
tecnológica europeia e as consequências 
para o emprego nos Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 160
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) o crescimento na indústria das 
tecnologias da informação e da 
comunicação na UE, com base nas 
necessidades em matéria de novos 
equipamentos e serviços.

Or. fr

Alteração 161
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea d-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-C) medidas para estimular a procura 
de um débito cada vez maior, quer 
desenvolvendo e fornecendo serviços 
digitais inovadores e interoperáveis, quer 
melhorando a acessibilidade através do 
aumento das competências digitais de 
grupos desfavorecidos, garantindo assim 
que todos os cidadãos da UE possam 
beneficiar desses projetos de interesse 
comum.
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Or. fr

Alteração 162
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os projetos de interesse comum 
enumerados no anexo devem contribuir 
para a realização dos objetivos enunciados 
no artigo 2.º.

1. Os projetos de interesse comum 
enumerados no anexo devem contribuir 
para a realização dos objetivos enunciados 
no artigo 2.º, satisfazer as prioridades 
estabelecidas no artigo 3.°, assentar numa 
tecnologia plenamente desenvolvida 
pronta a ser implantada, e proporcionar 
valor acrescentado europeu.

Or. en

Alteração 163
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os projetos de interesse comum 
enumerados no anexo devem contribuir 
para a realização dos objetivos enunciados 
no artigo 2.º.

1. Os projetos de interesse comum 
enumerados no anexo devem contribuir 
para a realização dos objetivos enunciados 
no artigo 2.º e ter em conta as prioridades 
estabelecidas no artigo 4.°.

Or. fr

Alteração 164
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os projetos de interesse comum 
enumerados no anexo devem contribuir 
para a realização dos objetivos enunciados 
no artigo 2.º.

1. Os projetos de interesse comum 
enumerados no anexo devem contribuir 
para a realização dos objetivos enunciados 
no artigo 2.º. Esses projetos devem ser 
consentâneos com os projetos geridos 
pelos Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 165
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um projeto de interesse comum pode 
abranger todo o seu ciclo, incluindo os 
estudos de viabilidade, a execução, o 
funcionamento continuado, a coordenação 
e a avaliação.

(2) Um projeto de interesse comum pode 
abranger todo o seu ciclo, incluindo os 
estudos de viabilidade, projetos técnicos, a 
execução, o funcionamento continuado, a 
coordenação e a avaliação.

Or. ro

Alteração 166
Evžen Tošenovský

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

3. Os Estados-Membros e/ou outras 
entidades responsáveis pela execução dos 
projetos de interesse comum ou que 
contribuem para essa execução devem 
tomar as necessárias medidas jurídicas, 
administrativas, técnicas e financeiras em 
conformidade com as especificações 
correspondentes do presente regulamento 
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e, se for caso disso, em consonância com 
as Orientações Comunitárias relativas à 
aplicação das regras em matéria de 
auxílios estatais à implantação rápida de 
redes de banda larga. Essa implantação 
assentará, em particular, numa análise de 
projeto exaustiva. Tal análise de projeto 
deve abranger, entre outras, as condições 
de mercado, incluindo informações sobre 
as infra-estruturas existentes, as 
obrigações regulamentares do promotor 
do projeto e as estratégias comerciais e de 
introdução no mercado.

Or. en

Alteração 167
Teresa Riera Madurell

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

3. Os Estados-Membros e/ou outras 
entidades, incluindo as autoridades locais 
e regionais, responsáveis pela execução 
dos projetos de interesse comum ou que 
contribuem para essa execução devem 
tomar as necessárias medidas jurídicas, 
administrativas, técnicas e financeiras em 
conformidade com as especificações 
correspondentes do presente regulamento.
Essa execução assentará numa análise de 
projeto exaustiva, que abranja, entre 
outras, as condições de mercado, 
incluindo informações sobre as infra-
estruturas existentes, as obrigações 
regulamentares do promotor do projeto e 
as estratégias comerciais e de introdução 
no mercado.

Or. en
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Alteração 168
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

Or. ro

Alteração 169
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os projetos a financiar devem ser 
selecionados com o máximo cuidado e 
rigor, por forma a poderem garantir a 
comunicação ao nível europeu, apoiar o 
acesso das PME à economia digital e 
reforçar a coesão social. 

Or. pl

Alteração 170
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A União pode facilitar a execução dos 
projetos de interesse comum através de 
medidas regulamentares, se for caso disso, 
da coordenação, de medidas de apoio e de 
apoios financeiros para incentivar a sua 
implantação e aceitação, bem como o 
investimento público e privado.

4. A União pode facilitar a execução dos 
projetos de interesse comum através de 
medidas regulamentares, se for caso disso, 
da coordenação, de medidas de apoio e de 
apoios financeiros para incentivar a sua 
implantação e aceitação, bem como o 
investimento público e privado, e, 
eventualmente, em consonância com as 
Orientações Comunitárias relativas à 
aplicação das regras em matéria de 
auxílios estatais à implantação rápida de 
redes de banda larga.

Or. en

Alteração 171
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A União pode facilitar a execução dos 
projetos de interesse comum através de 
medidas regulamentares, se for caso disso, 
da coordenação, de medidas de apoio e de 
apoios financeiros para incentivar a sua 
implantação e aceitação, bem como o 
investimento público e privado.

4. A União deve facilitar, na medida do 
possível, a execução dos projetos de 
interesse comum através de medidas 
regulamentares, se for caso disso, da 
coordenação, de medidas de apoio e de 
apoios financeiros para incentivar a sua 
implantação e aceitação, bem como o 
investimento público e privado.

Or. fr

Alteração 172
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5
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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 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. Para 
financiar os projetos de interesse comum, 
e nos termos do artigo 311.° do Tratado 
sobre o Funcionamento da União
Europeia, a Comissão pode propor a 
criação de recursos próprios, tais como 
uma contribuição obrigatória dos 
utilizadores das redes transeuropeias de 
telecomunicações.

Or. fr

Alteração 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 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. A Comissão 
Europeia deve elaborar periodicamente 
relatórios sobre a utilização dos recursos 
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financeiros pela União.  

Or. pl

Alteração 174
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. A concessão de financiamento tem 
em conta as necessidades específicas dos 
beneficiários, em particular, através do
equilíbrio da repartição entre subvenções 
e instrumentos financeiros inovadores. 

Or. fr

Alteração 175
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados que alterem a descrição dos 
projetos de interesse comum enumerados 
no anexo, acrescentem novos projetos de 
interesse comum no anexo ou suprimam, 
no mesmo anexo, projetos de interesse 
comum obsoletos, em conformidade com 
os n.ºs 7, 8 e 9 abaixo e com o artigo 8.º.

6. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados que alterem a descrição dos 
projetos de interesse comum enumerados 
no anexo, acrescentem novos projetos de 
interesse comum no anexo ou suprimam, 
no mesmo anexo, projetos de interesse 
comum obsoletos, em conformidade com 
os n.ºs 7, 8 e 9 abaixo e com o artigo 8.º.
Em todo o caso, o Parlamento Europeu 
será informado de qualquer modificação 
da lista de projetos de interesse comum.

Or. en
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Alteração 176
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados que alterem a descrição dos 
projetos de interesse comum enumerados 
no anexo, acrescentem novos projetos de 
interesse comum no anexo ou suprimam, 
no mesmo anexo, projetos de interesse 
comum obsoletos, em conformidade com 
os n.ºs 7, 8 e 9 abaixo e com o artigo 8.º.

6. Sob reserva do artigo 172.°, segundo 
parágrafo, do TFUE, a Comissão tem 
poderes para adotar atos delegados que 
alterem a descrição dos projetos de 
interesse comum enumerados no anexo, 
acrescentem novos projetos de interesse 
comum no anexo ou suprimam, no mesmo 
anexo, projetos de interesse comum 
obsoletos, em conformidade com os n.ºs 7, 
8 e 9 abaixo e com o artigo 8.º.

Or. en

Alteração 177
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) da evolução recente das tecnologias e 
do mercado; ou

(a) da evolução e inovações recentes das 
tecnologias e do mercado; ou

Or. en

Alteração 178
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) da evolução recente das tecnologias e
do mercado; ou

(a) da evolução recente das tecnologias ou
do mercado; ou
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Or. fr

Alteração 179
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) a evolução e os resultados de um 
projeto em curso;

Or. fr

Alteração 180
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) das novas prioridades políticas; ou Suprimido

Or. en

Alteração 181
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) das novas prioridades políticas; ou Suprimido

Or. fr
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Alteração 182
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A Comissão assegura que estas 
modificações não deem origem a 
insegurança jurídica para as partes 
envolvidas na realização do projeto em 
causa.

Or. fr

Alteração 183
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 8 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) contribui para a realização dos 
objetivos enunciados no artigo 2.º;

(a) contribui para a realização dos 
objetivos enunciados no artigo 2.º e 
corresponde às prioridades estabelecidas 
no artigo 3.°;

Or. en

Alteração 184
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 8 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) contribui para a realização dos 
objetivos enunciados no artigo 2.º;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr
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Alteração 185
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Ao adotar um ato delegado que suprime, 
no anexo, um projeto de interesse comum 
obsoleto, a Comissão verifica se esse 
projeto deixou de responder às 
necessidades enunciadas no n.º 7 ou de 
satisfazer os critérios estabelecidos no 
n.º 8.

9. Ao adotar um ato delegado que suprime, 
no anexo, um projeto de interesse comum 
obsoleto, a Comissão verifica se esse 
projeto deixou de responder às 
necessidades enunciadas no n.º 7 ou de 
satisfazer os critérios estabelecidos no n.º 8 
e informa o Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 186
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com base nas informações recebidas nos 
termos do artigo 21.º do Regulamento 
XXX que institui o Mecanismo Interligar a 
Europa, os Estados-Membros e a Comissão 
devem trocar informações sobre os 
progressos alcançados na aplicação das 
presentes orientações.

1. Com base nas informações recebidas nos 
termos do artigo 21.º do Regulamento 
XXX que institui o Mecanismo Interligar a 
Europa, os Estados-Membros e a Comissão 
devem trocar informações sobre os 
progressos alcançados na aplicação das 
presentes orientações. Será enviada ao 
Parlamento Europeu uma súmula anual 
dessas informações. 

Or. fr

Alteração 187
Catherine Trautmann
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com base nas informações recebidas nos 
termos do artigo 21.º do Regulamento 
XXX que institui o Mecanismo Interligar a 
Europa, os Estados-Membros e a Comissão 
devem trocar informações sobre os 
progressos alcançados na aplicação das 
presentes orientações.

1. Com base nas informações recebidas nos 
termos do artigo 21.º do Regulamento 
XXX que institui o Mecanismo Interligar a 
Europa, os Estados-Membros, a Comissão 
e o Parlamento Europeu devem trocar 
informações sobre os progressos 
alcançados na aplicação das presentes 
orientações.

Or. fr

Alteração 188
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão é assistida por um grupo de 
peritos, composto por um representante de 
cada Estado-Membro, na monitorização da
aplicação das presentes orientações, no 
planeamento assente nas estratégias 
nacionais para a Internet de elevado débito, 
na cartografia das infra-estruturas e no 
intercâmbio de informações. O grupo de 
peritos pode igualmente examinar qualquer 
outra questão relacionada com o 
desenvolvimento das redes transeuropeias 
de telecomunicações.

2. A Comissão é assistida por um grupo de 
peritos, composto por um representante de 
cada Estado-Membro, na monitorização da 
aplicação das presentes orientações, no 
planeamento assente nas estratégias 
nacionais para a Internet de elevado débito, 
na cartografia das infra-estruturas e no 
intercâmbio de informações. O grupo de 
peritos pode igualmente examinar qualquer 
outra questão relacionada com o 
desenvolvimento das redes transeuropeias 
de telecomunicações.

Em particular, o Grupo de peritos deve 
assistir a Comissão no seguinte:
trabalho preparatório que antecede a 
elaboração do programa de trabalho 
anual e plurianual e a sua revisão, 
referidos, respetivamente, no n.° 1 e no 
n.° 2 do artigo 17. º do Regulamento (UE) 
N.° xxxx/2012 [Regulamento CEF] que 
institui o Mecanismo Interligar a Europa; 
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as medidas a adotar para avaliar a 
implementação do programa de trabalho 
sobre um trabalho preparatório a nível 
financeiro e técnico antes da elaboração 
dos atos delegados referido no artigo 5º, 
n.° 6.
A Comissão informa o Grupo de peritos, 
em cada uma das suas reuniões, dos 
progressos alcançados na execução do 
programa de trabalho.

Or. en

Alteração 189
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão é assistida por um grupo de 
peritos, composto por um representante de 
cada Estado-Membro, na monitorização da 
aplicação das presentes orientações, no 
planeamento assente nas estratégias 
nacionais para a Internet de elevado débito, 
na cartografia das infra-estruturas e no 
intercâmbio de informações. O grupo de 
peritos pode igualmente examinar qualquer 
outra questão relacionada com o 
desenvolvimento das redes transeuropeias 
de telecomunicações.

2. A Comissão é assistida pelo Comité das 
Comunicações, composto por um grupo de 
peritos, composto por um representante de 
cada Estado-Membro, na monitorização da 
aplicação das presentes orientações, no 
planeamento assente nas estratégias 
nacionais para a Internet de elevado débito, 
na cartografia das infra-estruturas e no 
intercâmbio de informações. O Comité das 
Comunicações pode igualmente examinar 
qualquer outra questão relacionada com o 
desenvolvimento das redes transeuropeias 
de telecomunicações.

Or. en

Alteração 190
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão é assistida por um grupo de 
peritos, composto por um representante de 
cada Estado-Membro, na monitorização da 
aplicação das presentes orientações, no 
planeamento assente nas estratégias 
nacionais para a Internet de elevado débito, 
na cartografia das infra-estruturas e no 
intercâmbio de informações. O grupo de 
peritos pode igualmente examinar qualquer 
outra questão relacionada com o 
desenvolvimento das redes transeuropeias 
de telecomunicações.

2. A Comissão é assistida por um grupo de 
peritos, nos termos do artigo 7.°, alínea a), 
composto por um representante de cada 
Estado-Membro, na monitorização da 
aplicação das presentes orientações, no 
planeamento assente nas estratégias 
nacionais para a Internet de elevado débito, 
na cartografia das infra-estruturas e no 
intercâmbio de informações. O grupo de 
peritos pode igualmente examinar qualquer 
outra questão relacionada com o 
desenvolvimento das redes transeuropeias 
de telecomunicações.

Or. fr

Alteração 191
Proposta de regulamento

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Em conjunção com a avaliação intercalar 
e a avaliação ex post do Regulamento 
XXX que institui o Mecanismo Interligar a 
Europa, e após consultar o grupo de 
peritos, a Comissão publica um relatório 
sobre os progressos realizados na aplicação 
das presentes orientações. Esse relatório é 
apresentado ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões.

3. Em conjunção com a avaliação intercalar 
e a avaliação ex post do Regulamento 
XXX que institui o Mecanismo Interligar a 
Europa, e após consultar o Comité das 
Comunicações, a Comissão publica um 
relatório sobre os progressos realizados na 
aplicação das presentes orientações. Esse 
relatório é apresentado ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões.

Or. en

Alteração 192
András Gyürk
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Este relatório deve fornecer uma 
avaliação:
(a) dos progressos alcançados no tocante 
ao desenvolvimento, construção e 
implementação dos projetos de interesse 
comum, e, se for caso disso, dos atrasos 
na execução e outras dificuldades 
encontradas;
(b) dos fundos afetados e desembolsados 
pela União para os projetos de interesse 
comum, em conformidade com o disposto 
no Regulamento (UE) N°. xxxx/2012, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, que 
cria o Mecanismo Interligar a Europa, 
comparativamente ao valor total dos 
projetos financiados de interesse comum;

Or. en

Alteração 193
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – parte introdutória

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 

4. Nesses relatórios, a Comissão verifica 
ainda se o âmbito dos projetos de interesse 
comum se mantém em consonância com as 
prioridades da União, 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 
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considerado adequado. considerado adequado.

Or. en

Alteração 194
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão cria uma plataforma 
para a transparência das infra-estruturas 
facilmente acessível ao público em geral. 
Esta plataforma contém as seguintes 
informações:
(a) informações de caráter geral, 
regularmente atualizadas, incluindo 
informações sobre as áreas afetadas, em 
relação a cada projeto de interesse 
comum;
(b) o plano de execução de cada projeto 
de interesse comum;

Or. en

Alteração 195
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Grupo de peritos

1. É instituído pelo presente regulamento 
um Grupo de peritos que tem por missão 
assistir a Comissão e o Banco Europeu do 
Investimento (BEI) na avaliação dos 
projetos.
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2. O Grupo de peritos é composto por 
membros do Comité das Comunicações, a 
que se juntam peritos independentes 
propostos pela Comissão, em 
conformidade com o procedimento 
estabelecido no artigo 8.° do presente 
Regulamento.
3. O Grupo de peritos desenvolve uma 
cooperação estruturada com todas as 
partes envolvidas no planeamento, 
desenvolvimento e gestão das redes e dos 
serviços de telecomunicações, tais como, 
entre outras, as autoridades locais e 
regionais, as autoridades reguladoras 
nacionais e o Organismo de Reguladores 
Europeus das Comunicações Eletrónicas 
(ORECE), fornecedores de acesso à 
Internet, administradores de rede pública 
e fabricantes de componentes.
4. A Comissão e o BEI prestam especial 
atenção às observações do Grupo de 
peritos e justificam devidamente todos os 
casos em que essas observações não 
forem respeitadas.

Or. fr

Alteração 196
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 5.º, n.º 6, é conferida à Comissão por 
um período indeterminado, a partir da data 
da entrada em vigor do presente 
regulamento.

(2) A delegação de poderes a que se refere 
o artigo 5.º, n.º 6, é conferida à Comissão 
por um período de cinco anos, a partir da 
data da entrada em vigor do presente 
regulamento.

A Comissão elabora um relatório sobre 
a delegação de poderes, o mais tardar 
nove meses antes do final do período de 
cinco anos. A delegação de poderes é 
tacitamente renovada por períodos de 
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igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho objetarem a essa 
prorrogação, o mais tardar, três meses 
antes do termo de cada período.

Or. ro

Alteração 197
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 5.º, n.º 6, só entram em vigor se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho não 
tiverem formulado objeções no prazo de 
dois meses a contar da notificação desse 
ato ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 
ou se, antes do termo desse prazo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho tiverem 
informado a Comissão de que não têm 
objeções a formular. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, o 
referido prazo pode ser prorrogado por um 
período de dois meses.

5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 5.º, n.º 6, só entram em vigor se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho não 
tiverem formulado objeções no prazo de 
quatro meses a contar da notificação desse 
ato ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 
ou se, antes do termo desse prazo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho tiverem 
informado a Comissão de que não têm 
objeções a formular. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, o 
referido prazo pode ser prorrogado por um 
período de dois meses.

Or. en

Alteração 198
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os projetos de interesse comum visam 
eliminar os estrangulamentos que 
dificultam a plena realização do mercado 
único, ou seja, a oferta de conectividade 
com a rede e de acesso, inclusive acesso 

Os projetos de interesse comum visam 
eliminar os estrangulamentos que 
dificultam a plena realização do mercado 
único, ou seja, a oferta de conectividade 
com a rede e de acesso, inclusive acesso 
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transfronteiras, às infra-estruturas de 
serviços digitais.

transfronteiras, às infra-estruturas de 
serviços digitais. Visam igualmente a 
garantia do princípio da igualdade de 
oportunidades dos cidadãos no que diz 
respeito ao acesso às infra-estruturas de 
serviços digitais a um preço razoável, 
onde quer que estejam na UE.

Or. fr

Alteração 199
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os projetos de interesse comum visam 
eliminar os estrangulamentos que 
dificultam a plena realização do mercado 
único, ou seja, a oferta de conectividade 
com a rede e de acesso, inclusive acesso 
transfronteiras, às infra-estruturas de 
serviços digitais.

Os projetos de interesse comum visam 
eliminar os estrangulamentos que 
dificultam a plena realização do mercado 
único, ou seja, a oferta de conectividade 
com a rede e de acesso, inclusive acesso 
transfronteiras, às infra-estruturas de 
serviços digitais, pelo que incentivam a 
procura.

Or. en

Alteração 200
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O desenvolvimento e o melhoramento das 
redes transeuropeias de telecomunicações 
(redes de banda larga e infra-estruturas de 
serviços digitais) devem contribuir para 
promover o crescimento económico, criar 
emprego e concluir a realização de um 
mercado único digital dinâmico. Em 

O desenvolvimento e o melhoramento das 
redes transeuropeias de telecomunicações 
(redes de banda larga e infra-estruturas de 
serviços digitais) devem contribuir para 
promover o crescimento económico, criar 
emprego e concluir a realização de um 
mercado único digital dinâmico. Em 
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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.

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 pessoas idosas e das pessoas com 
deficiência, das empresas e das 
administrações públicas, incluindo as 
instituições educativas a todos os níveis, 
aumentará a interoperabilidade e facilitará 
o alinhamento ou a convergência com 
normas acordadas em comum.

Or. en

Alteração 201
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O desenvolvimento e o melhoramento das 
redes transeuropeias de telecomunicações 
(redes de banda larga e infra-estruturas 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 infra-estruturas de 
serviços digitais) devem contribuir para 
promover o crescimento económico, 
promover novo investimento, criar 
emprego, promover novos investimentos 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.

Or. en
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Alteração 202
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O desenvolvimento e o melhoramento das 
redes transeuropeias de telecomunicações 
(redes de banda larga e infra-estruturas 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 infra-estruturas 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, universidades e das 
administrações públicas, aumentará a 
interoperabilidade e facilitará o 
alinhamento ou a convergência com 
normas acordadas em comum.

Or. en

Alteração 203
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) Gestão, cartografia e serviços 
inovadores. As medidas de assistência 
técnica, quando necessárias para a 
implantação e a governação, devem incluir 
o planeamento dos projetos e dos 
investimentos e os estudos de viabilidade, 
como apoio às medidas de investimento e 
aos instrumentos financeiros. A cartografia 
das infra-estruturas pan-europeias de banda 
larga conduzirá a um levantamento físico e 

(a) Gestão, cartografia e serviços 
inovadores. As medidas de assistência 
técnica, quando necessárias para a 
implantação e a governação, devem incluir 
o planeamento dos projetos e dos 
investimentos e os estudos de viabilidade, 
como apoio às medidas de investimento e
aos instrumentos financeiros. A cartografia 
das infra-estruturas pan-europeias de banda 
larga conduzirá a um permanente
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documentação pormenorizados dos locais 
relevantes, à análise dos direitos de 
passagem, à avaliação das possibilidades 
de modernização das instalações existentes, 
etc., e deve estar em consonância com os 
princípios da Diretiva 2007/2/CE (Diretiva 
INSPIRE) e as correspondentes atividades 
de normalização. As medidas de 
assistência técnica podem também ajudar a 
reproduzir modelos de investimento e 
implantação bem sucedidos.

levantamento físico e documentação 
pormenorizados dos locais relevantes, à 
análise dos direitos de passagem, à 
avaliação das possibilidades de 
modernização das instalações existentes, 
etc.. O procedimento pode assentar no n.° 
4 do artigo 12.° da Diretiva 2002/21/CE 
(quadro regulamentar comum para as 
redes e serviços de comunicações 
eletrónicas) e deve estar em consonância 
com os princípios da Diretiva 2007/2/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
14 de março de 2007, que estabelece uma 
infra-estrutura de informação geográfica 
na Comunidade Europeia (Diretiva 
INSPIRE) e as correspondentes atividades 
de normalização As medidas de assistência 
técnica podem também ajudar a reproduzir 
modelos de investimento e implantação 
bem sucedidos.

Or. fr

Alteração 204
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) Gestão, cartografia e serviços 
inovadores. As medidas de assistência 
técnica, quando necessárias para a 
implantação e a governação, devem incluir 
o planeamento dos projetos e dos 
investimentos e os estudos de viabilidade, 
como apoio às medidas de investimento e 
aos instrumentos financeiros. A cartografia 
das infra-estruturas pan-europeias de banda 
larga conduzirá a um levantamento físico e 
documentação pormenorizados dos locais 
relevantes, à análise dos direitos de 
passagem, à avaliação das possibilidades 
de modernização das instalações existentes, 
etc., e deve estar em consonância com os 

(a) Gestão, cartografia e serviços 
inovadores. As medidas de assistência 
técnica, quando necessárias para a 
implantação e a governação, devem incluir 
o planeamento dos projetos e dos 
investimentos e os estudos de viabilidade, 
como apoio às medidas de investimento e 
aos instrumentos financeiros. A cartografia 
das infra-estruturas pan-europeias de banda 
larga, juntamente com a cartografia das 
infra-estruturas existentes e previstas, 
incluindo no domínio dos transportes e da 
energia, conduzirá a um levantamento 
físico e documentação pormenorizados dos 
locais relevantes, à análise dos direitos de 
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princípios da Diretiva 2007/2/CE (Diretiva 
INSPIRE) e as correspondentes atividades 
de normalização. As medidas de 
assistência técnica podem também ajudar a 
reproduzir modelos de investimento e 
implantação bem sucedidos.

passagem, à avaliação das possibilidades 
de modernização das instalações existentes, 
etc., e deve estar em consonância com os 
princípios da Diretiva 2007/2/CE (Diretiva 
INSPIRE) e as correspondentes atividades 
de normalização. As medidas de 
assistência técnica podem também ajudar a 
reproduzir modelos de investimento e 
implantação bem sucedidos.

Or. en

Alteração 205
Amelia Andersdotter, Claude Turmes

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 1 – alínea a) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As referidas medidas podem igualmente 
visar a resistência às alterações climáticas, 
avaliando os riscos associados ao clima e 
assegurando a resiliência das infra-
estruturas face a catástrofes, em 
conformidade com os requisitos pertinentes 
estabelecidos na legislação nacional ou da 
UE.

As referidas medidas devem igualmente 
visar a resistência às alterações climáticas, 
avaliando os riscos associados ao clima e 
assegurando a resiliência das infra-
estruturas face a catástrofes, em 
conformidade com os requisitos pertinentes 
estabelecidos na legislação nacional ou da 
UE.

Or. en

Alteração 206
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 1 – secção 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Ações de apoio e outras medidas de 
apoio técnico - Trata-se de medidas 
necessárias para preparar ou apoiar a 
execução dos projetos de interesse comum 
ou acelerar a sua aceitação. No domínio 
dos serviços digitais, as ações de apoio 
devem ainda estimular e promover a 

(b) Ações de apoio e outras medidas de 
apoio técnico - Trata-se de medidas 
necessárias para preparar ou apoiar a 
execução dos projetos de interesse comum 
ou acelerar a sua aceitação. Tais ações 
podem incluir a assistência em matéria de 
engenharia técnica e financeira que 
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aceitação de novas infra-estruturas de 
serviços digitais que possam revelar-se 
necessárias ou úteis face ao progresso 
tecnológico, à evolução dos mercados 
relevantes ou às novas prioridades 
políticas.

facilite a preparação de projetos de 
interesse comum, tendo em vista a 
obtenção de financiamento nos mercados 
financeiros ou ao abrigo do Regulamento 
(UE) n.° xxxx/2012, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, que estabelece o 
Mecanismo Interligar a Europa. No 
domínio dos serviços digitais, as ações de 
apoio devem ainda estimular e promover a 
aceitação de novas infra-estruturas de 
serviços digitais que possam revelar-se 
necessárias ou úteis face ao progresso 
tecnológico, à evolução dos mercados 
relevantes ou às novas prioridades 
políticas.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa garantir que a Comissão consagre recursos suficientes à assistência 
administrativa através da engenharia financeira aos Estados-Membros, a fim de facilitar a 
implementação deste novo mecanismo.

Alteração 207
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O investimento em infra-estruturas de 
banda larga tem sido efetuado 
essencialmente por investidores privados, 
prevendo-se que assim continue a ser. No 
entanto, a realização dos objetivos da 
Agenda Digital exigirá investimentos em 
zonas que não oferecem atrativos 
económicos claros ou onde é necessário 
melhorar essa atratividade dentro dos 
prazos fixados para esses objetivos. É 
possível caracterizar os seguintes tipos de 
zonas em função da probabilidade do 
investimento:

O investimento em infra-estruturas de 
banda larga tem sido efetuado 
essencialmente por investidores privados, 
prevendo-se que assim continue a ser. O 
apoio financeiro da União Europeia deve 
contemplar aquelas zonas em que as 
iniciativas comerciais, de outro modo, não 
poderiam satisfazer a procura atual ou 
prevista com vista a contribuir para 
alcançar os objetivos da Agenda Digital. É 
possível caracterizar os seguintes tipos de 
zonas em função da probabilidade do 
investimento:
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Or. en

Alteração 208
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O investimento em infra-estruturas de 
banda larga tem sido efetuado 
essencialmente por investidores privados, 
prevendo-se que assim continue a ser. No 
entanto, a realização dos objetivos da 
Agenda Digital exigirá investimentos em 
zonas que não oferecem atrativos 
económicos claros ou onde é necessário 
melhorar essa atratividade dentro dos 
prazos fixados para esses objetivos. É 
possível caracterizar os seguintes tipos de 
zonas em função da probabilidade do 
investimento:

O investimento em infra-estruturas de 
banda larga tem sido efetuado 
essencialmente por investidores privados, 
prevendo-se que assim continue a ser. No 
entanto, a realização dos objetivos da 
Agenda Digital exigirá investimentos em 
zonas que não oferecem atrativos 
económicos claros ou onde é necessário 
melhorar essa atratividade dentro dos 
prazos fixados para esses objetivos. É 
possível caracterizar os seguintes tipos de 
zonas em função da probabilidade do 
investimento, tendo em conta que os 
apoios à prevista implantação devem, em 
última instância, ser ditados pela situação 
geográfica pertinente.

Or. fr

Alteração 209
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O investimento em infra-estruturas de 
banda larga tem sido efetuado 
essencialmente por investidores privados, 
prevendo-se que assim continue a ser. No 
entanto, a realização dos objetivos da 
Agenda Digital exigirá investimentos em 
zonas que não oferecem atrativos 

O investimento em infra-estruturas de 
banda larga tem sido efetuado 
essencialmente por investidores privados, 
prevendo-se que assim continue a ser. No 
entanto, a realização dos objetivos da 
Agenda Digital exigirá investimentos em 
zonas que não oferecem atrativos 
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económicos claros ou onde é necessário 
melhorar essa atratividade dentro dos 
prazos fixados para esses objetivos. É 
possível caracterizar os seguintes tipos de 
zonas em função da probabilidade do 
investimento:

económicos claros, onde é necessário 
melhorar essa atratividade dentro dos 
prazos fixados para esses objetivos ou 
onde existe um mau funcionamento do 
mercado. É possível caracterizar os 
seguintes tipos de zonas em função da 
probabilidade do investimento:

Or. en

Alteração 210
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O investimento em infra-estruturas de 
banda larga tem sido efetuado 
essencialmente por investidores privados, 
prevendo-se que assim continue a ser. No 
entanto, a realização dos objetivos da 
Agenda Digital exigirá investimentos em 
zonas que não oferecem atrativos 
económicos claros ou onde é necessário 
melhorar essa atratividade dentro dos 
prazos fixados para esses objetivos. É 
possível caracterizar os seguintes tipos de 
zonas em função da probabilidade do 
investimento:

O investimento em infra-estruturas de 
banda larga tem sido efetuado, desde a 
liberalização do mercado das 
telecomunicações, essencialmente por 
investidores privados, prevendo-se que 
assim continue a ser. No entanto, a 
realização dos objetivos da Agenda Digital 
exigirá investimentos em zonas que não 
oferecem atrativos económicos claros ou 
onde é necessário melhorar essa 
atratividade dentro dos prazos fixados para 
esses objetivos. É possível caracterizar os 
seguintes tipos de zonas em função da 
probabilidade do investimento:

Or. fr

Alteração 211
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O investimento em infra-estruturas de O investimento em infra-estruturas de 
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banda larga tem sido efetuado 
essencialmente por investidores privados, 
prevendo-se que assim continue a ser. No 
entanto, a realização dos objetivos da 
Agenda Digital exigirá investimentos em 
zonas que não oferecem atrativos 
económicos claros ou onde é necessário 
melhorar essa atratividade dentro dos 
prazos fixados para esses objetivos. É 
possível caracterizar os seguintes tipos de 
zonas em função da probabilidade do 
investimento:

banda larga tem sido efetuado 
essencialmente por investidores privados, 
prevendo-se que assim continue a ser. No 
entanto, a realização dos objetivos da 
Agenda Digital pode exigir investimentos 
em zonas que não oferecem atrativos 
económicos claros ou onde é necessário 
melhorar essa atratividade dentro dos 
prazos fixados para esses objetivos. É 
possível caracterizar os seguintes tipos de 
zonas em função da probabilidade do 
investimento:

Or. en

Alteração 212
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As zonas rurais ou de baixa densidade são 
normalmente servidas por ligações de 
baixo débito e, em alguns casos, não são 
sequer servidas. A atratividade económica 
do investimento e a probabilidade de os 
objetivos europeus serem alcançados até
2020 são muito reduzidas. Nestas zonas, o 
investimento necessita de maiores apoios 
financeiros, através de subvenções,
eventualmente em combinação com 
instrumentos financeiros. Nessas zonas, 
incluem-se as regiões periféricas ou 
escassamente povoadas, onde os custos do
investimento são muito elevados ou os 
rendimentos dos residentes são baixos. Os 
apoios do Mecanismo Interligar a Europa
podem, nestas zonas, complementar os 
fundos de coesão disponíveis ou o apoio 
ao desenvolvimento rural e outros apoios 
públicos diretos.

As zonas rurais ou de baixa densidade são 
normalmente servidas por ligações de 
baixo débito e, em alguns casos, não são 
sequer servidas. Nessas zonas, incluem-se 
as regiões periféricas ou escassamente 
povoadas, em que os custos do 
investimento são muito elevados ou os 
rendimentos dos residentes são baixos. A 
atratividade económica do investimento e a 
probabilidade de os objetivos europeus 
serem alcançados até 2020 são muito 
reduzidas. Nestas zonas, o investimento 
necessita de maiores apoios financeiros, 
através de subvenções provenientes dos 
fundos de coesão ou do desenvolvimento 
rural, em combinação com instrumentos 
financeiros ao abrigo do Mecanismo 
Interligar a Europa.

Or. en
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Alteração 213
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As zonas rurais ou de baixa densidade são 
normalmente servidas por ligações de 
baixo débito e, em alguns casos, não são 
sequer servidas. A atratividade económica 
do investimento e a probabilidade de os 
objetivos europeus serem alcançados até 
2020 são muito reduzidas. Nestas zonas, o 
investimento necessita de maiores apoios 
financeiros, através de subvenções, 
eventualmente em combinação com 
instrumentos financeiros. Nessas zonas, 
incluem-se as regiões periféricas ou 
escassamente povoadas, onde os custos do 
investimento são muito elevados ou os 
rendimentos dos residentes são baixos. Os 
apoios do Mecanismo Interligar a Europa 
podem, nestas zonas, complementar os 
fundos de coesão disponíveis ou o apoio ao 
desenvolvimento rural e outros apoios 
públicos diretos.

As zonas rurais ou de baixa densidade e as 
regiões com limitações naturais ou 
demográficas graves e permanentes, como 
as regiões mais setentrionais com 
densidade populacional muito baixa e as 
regiões insulares, transfronteiriças e de 
montanha, são normalmente servidas por 
ligações de baixo débito e, em alguns 
casos, não são sequer servidas.  A 
atratividade económica do investimento e a 
probabilidade de os objetivos europeus 
serem alcançados até 2020 são muito 
reduzidas. Nestas zonas, o investimento 
necessita de maiores apoios financeiros, 
através de subvenções, eventualmente em 
combinação com instrumentos financeiros. 
Nessas zonas, incluem-se as regiões 
periféricas ou escassamente povoadas, 
onde os custos do investimento são muito 
elevados ou os rendimentos dos residentes 
são baixos. Os apoios do Mecanismo 
Interligar a Europa podem, nestas zonas, 
complementar os fundos de coesão 
disponíveis ou o apoio ao desenvolvimento 
rural e outros apoios públicos diretos.

Or. fr

Alteração 214
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

As zonas rurais ou de baixa densidade são 
normalmente servidas por ligações de
baixo débito e, em alguns casos, não são 
sequer servidas. A atratividade económica 
do investimento e a probabilidade de os 
objetivos europeus serem alcançados até 
2020 são muito reduzidas. Nestas zonas, o 
investimento necessita de maiores apoios 
financeiros, através de subvenções, 
eventualmente em combinação com 
instrumentos financeiros. Nessas zonas, 
incluem-se as regiões periféricas ou 
escassamente povoadas, onde os custos do 
investimento são muito elevados ou os 
rendimentos dos residentes são baixos. Os
apoios do Mecanismo Interligar a Europa 
podem, nestas zonas, complementar os 
fundos de coesão disponíveis ou o apoio ao 
desenvolvimento rural e outros apoios 
públicos diretos.

As zonas rurais ou de baixa densidade são 
normalmente servidas por ligações de 
baixo ou médio débito e, em alguns casos, 
não são sequer servidas. A atratividade 
económica do investimento e a 
probabilidade de os objetivos europeus 
serem alcançados até 2020 são muito 
reduzidas. Nestas zonas, o investimento 
necessita de maiores apoios financeiros, 
através de subvenções, eventualmente em 
combinação com instrumentos financeiros. 
Nessas zonas, incluem-se as regiões rurais, 
periféricas ou escassamente povoadas, 
onde os custos do investimento são muito 
elevados ou os rendimentos dos residentes 
são baixos. Os apoios do Mecanismo 
Interligar a Europa podem, nestas zonas, 
complementar os fundos de coesão 
disponíveis ou o apoio ao desenvolvimento 
rural e outros apoios públicos diretos.

Or. ro

Alteração 215
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As zonas rurais ou de baixa densidade são 
normalmente servidas por ligações de 
baixo débito e, em alguns casos, não são 
sequer servidas. A atratividade económica 
do investimento e a probabilidade de os 
objetivos europeus serem alcançados até 
2020 são muito reduzidas. Nestas zonas, o 
investimento necessita de maiores apoios 
financeiros, através de subvenções, 
eventualmente em combinação com 
instrumentos financeiros. Nessas zonas, 
incluem-se as regiões periféricas ou 

As zonas rurais ou de baixa densidade, em 
especial, as zonas insulares e 
montanhosas, são normalmente servidas 
por ligações de baixo débito e, em alguns 
casos, não são sequer servidas. A 
atratividade económica do investimento e a 
probabilidade de os objetivos europeus 
serem alcançados até 2020 são muito 
reduzidas. Nestas zonas, o investimento 
necessita de maiores apoios financeiros, 
através de subvenções, eventualmente em 
combinação com instrumentos financeiros. 
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escassamente povoadas, onde os custos do 
investimento são muito elevados ou os 
rendimentos dos residentes são baixos. Os 
apoios do Mecanismo Interligar a Europa 
podem, nestas zonas, complementar os 
fundos de coesão disponíveis ou o apoio ao 
desenvolvimento rural e outros apoios 
públicos diretos.

Nessas zonas, incluem-se as regiões 
periféricas ou escassamente povoadas, 
onde os custos do investimento são muito 
elevados ou os rendimentos dos residentes 
são baixos. Os apoios do Mecanismo 
Interligar a Europa podem, nestas zonas, 
complementar os fundos de coesão 
disponíveis ou o apoio ao desenvolvimento 
rural e outros apoios públicos diretos.

Or. en

Alteração 216
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

As zonas urbanas/de elevada densidade -
com exceção de algumas regiões de baixos 
rendimentos - são normalmente bem 
servidas por ligações de médio a elevado 
débito, fornecidas, muitas vezes, em 
ofertas concorrenciais pelos operadores de 
cabo e de telecomunicações. Ainda assim, 
devido a esta situação relativamente 
satisfatória, os incentivos de mercado ao 
investimento em redes de débito muito 
elevado, como as de fibra até casa, são 
reduzidos. Assim, pode prever-se 
igualmente apoio financeiro ao 
investimento em zonas urbanas com 
elevada densidade populacional que não 
atraiam investimento suficiente apesar 
dos benefícios sociais que este poderia 
gerar, desde que obedeça plenamente ao 
disposto nos artigos 101.º, 102.º e 106.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia e, se for caso disso, às 
orientações comunitárias relativas à 
aplicação das regras em matéria de 
auxílios estatais à implantação rápida de 
redes de banda larga.

As zonas urbanas/de elevada densidade -
com exceção de algumas regiões de baixos 
rendimentos - são normalmente bem 
servidas por ligações de médio a elevado 
débito, fornecidas, muitas vezes, em 
ofertas concorrenciais pelos operadores de 
cabo e de telecomunicações.
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Or. fr

Alteração 217
András Gyürk

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

As zonas urbanas/de elevada densidade -
com exceção de algumas regiões de baixos 
rendimentos - são normalmente bem 
servidas por ligações de médio a elevado 
débito, fornecidas, muitas vezes, em 
ofertas concorrenciais pelos operadores de 
cabo e de telecomunicações. Ainda assim, 
devido a esta situação relativamente 
satisfatória, os incentivos de mercado ao 
investimento em redes de débito muito 
elevado, como as de fibra até casa, são 
reduzidos. Assim, pode prever-se 
igualmente apoio financeiro ao 
investimento em zonas urbanas com 
elevada densidade populacional que não 
atraiam investimento suficiente apesar 
dos benefícios sociais que este poderia 
gerar, desde que obedeça plenamente ao 
disposto nos artigos 101.º, 102.º e 106.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia e, se for caso disso, às 
orientações comunitárias relativas à 
aplicação das regras em matéria de 
auxílios estatais à implantação rápida de 
redes de banda larga.

As zonas urbanas/de elevada densidade -
com exceção de algumas regiões de baixos 
rendimentos - são normalmente bem 
servidas por ligações de médio a elevado 
débito, fornecidas, muitas vezes, em 
ofertas concorrenciais pelos operadores de 
cabo e de telecomunicações.

Or. en

Alteração 218
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 5
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Texto da Comissão Alteração

As zonas urbanas/de elevada densidade -
com exceção de algumas regiões de baixos 
rendimentos - são normalmente bem 
servidas por ligações de médio a elevado 
débito, fornecidas, muitas vezes, em 
ofertas concorrenciais pelos operadores de 
cabo e de telecomunicações. Ainda assim, 
devido a esta situação relativamente 
satisfatória, os incentivos de mercado ao 
investimento em redes de débito muito 
elevado, como as de fibra até casa, são 
reduzidos. Assim, pode prever-se 
igualmente apoio financeiro ao 
investimento em zonas urbanas com 
elevada densidade populacional que não 
atraiam investimento suficiente apesar dos 
benefícios sociais que este poderia gerar, 
desde que obedeça plenamente ao disposto 
nos artigos 101.º, 102.º e 106.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
e, se for caso disso, às orientações 
comunitárias relativas à aplicação das 
regras em matéria de auxílios estatais à 
implantação rápida de redes de banda 
larga.

As zonas urbanas/de elevada densidade -
com exceção de algumas regiões de baixos 
rendimentos - são normalmente bem 
servidas por ligações de médio a elevado 
débito, fornecidas, muitas vezes, em 
ofertas concorrenciais pelos operadores de 
cabo e de telecomunicações. Ainda assim, 
devido a esta situação relativamente 
satisfatória, os incentivos de mercado ao 
investimento em redes de débito muito 
elevado, como as de fibra até casa, são 
reduzidos. Foram implantadas em vários 
casos redes públicas metropolitanas de 
fibra ótica, que se mantêm seriamente 
subutilizadas e inacessíveis às empresas 
privadas. Assim, pode prever-se 
igualmente apoio financeiro ao 
investimento em zonas urbanas com 
elevada densidade populacional que não 
atraiam investimento suficiente apesar dos 
benefícios sociais que este poderia gerar, 
desde que obedeça plenamente ao disposto 
nos artigos 101.º, 102.º e 106.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
e, se for caso disso, às orientações 
comunitárias relativas à aplicação das 
regras em matéria de auxílios estatais à 
implantação rápida de redes de banda 
larga.

Or. en

Alteração 219
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

As zonas urbanas/de elevada densidade -
com exceção de algumas regiões de baixos 
rendimentos - são normalmente bem 

As zonas urbanas/de elevada densidade -
com exceção de algumas regiões de baixos 
rendimentos - são normalmente bem 
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servidas por ligações de médio a elevado 
débito, fornecidas, muitas vezes, em 
ofertas concorrenciais pelos operadores de 
cabo e de telecomunicações. Ainda assim, 
devido a esta situação relativamente 
satisfatória, os incentivos de mercado ao 
investimento em redes de débito muito 
elevado, como as de fibra até casa, são 
reduzidos. Assim, pode prever-se 
igualmente apoio financeiro ao 
investimento em zonas urbanas com 
elevada densidade populacional que não 
atraiam investimento suficiente apesar dos 
benefícios sociais que este poderia gerar, 
desde que obedeça plenamente ao disposto 
nos artigos 101.º, 102.º e 106.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
e, se for caso disso, às orientações 
comunitárias relativas à aplicação das 
regras em matéria de auxílios estatais à 
implantação rápida de redes de banda 
larga.

servidas por ligações de médio a elevado 
débito, fornecidas, muitas vezes, em 
ofertas concorrenciais pelos operadores de 
cabo e de telecomunicações. Ainda assim, 
devido a esta situação relativamente 
satisfatória, os incentivos de mercado ao 
investimento em redes de débito muito 
elevado, como as de fibra até casa, são 
reduzidos. Assim, pode prever-se 
igualmente apoio financeiro ao 
investimento em zonas urbanas com 
elevada densidade populacional que não 
atraiam investimento suficiente apesar dos 
benefícios sociais que este poderia gerar, 
desde que obedeça plenamente ao disposto 
nos artigos 101.º, 102.º e 106.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
não deve originar distorções de mercado 
nem a exclusão do investimento privado, 
e, se for caso disso, às orientações 
comunitárias relativas à aplicação das 
regras em matéria de auxílios estatais à 
implantação rápida de redes de banda 
larga.-{}-

Or. en

Alteração 220
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

As zonas urbanas/de elevada densidade -
com exceção de algumas regiões de baixos 
rendimentos - são normalmente bem 
servidas por ligações de médio a elevado 
débito, fornecidas, muitas vezes, em 
ofertas concorrenciais pelos operadores de 
cabo e de telecomunicações. Ainda assim, 
devido a esta situação relativamente 
satisfatória, os incentivos de mercado ao 
investimento em redes de débito muito 

As zonas urbanas/de elevada densidade -
com exceção de algumas regiões de baixos 
rendimentos - são normalmente bem 
servidas por ligações de médio a elevado 
débito, fornecidas, muitas vezes, em 
ofertas concorrenciais pelos operadores de 
cabo e de telecomunicações. Ainda assim, 
devido a esta situação relativamente 
satisfatória, os incentivos de mercado ao 
investimento em redes de débito muito 
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elevado, como as de fibra até casa, são 
reduzidos. Assim, pode prever-se 
igualmente apoio financeiro ao
investimento em zonas urbanas com 
elevada densidade populacional que não 
atraiam investimento suficiente apesar dos 
benefícios sociais que este poderia gerar, 
desde que obedeça plenamente ao disposto 
nos artigos 101.º, 102.º e 106.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
e, se for caso disso, às orientações 
comunitárias relativas à aplicação das 
regras em matéria de auxílios estatais à 
implantação rápida de redes de banda 
larga.

elevado, como as de fibra até casa, são 
reduzidos. Assim, pode prever-se 
igualmente a utilização de instrumentos 
financeiros para o investimento em zonas 
urbanas com elevada densidade 
populacional que não atraiam investimento 
suficiente apesar dos benefícios sociais que 
este poderia gerar, desde que obedeçam
plenamente ao disposto nos artigos 101.º, 
102.º e 106.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e, se for 
caso disso, às orientações comunitárias 
relativas à aplicação das regras em matéria 
de auxílios estatais à implantação rápida de 
redes de banda larga.

Or. en

Alteração 221
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

As zonas urbanas/de elevada densidade -
com exceção de algumas regiões de baixos 
rendimentos - são normalmente bem 
servidas por ligações de médio a elevado 
débito, fornecidas, muitas vezes, em 
ofertas concorrenciais pelos operadores de 
cabo e de telecomunicações. Ainda assim, 
devido a esta situação relativamente 
satisfatória, os incentivos de mercado ao 
investimento em redes de débito muito 
elevado, como as de fibra até casa, são 
reduzidos. Assim, pode prever-se 
igualmente apoio financeiro ao 
investimento em zonas urbanas com 
elevada densidade populacional que não 
atraiam investimento suficiente apesar dos 
benefícios sociais que este poderia gerar, 
desde que obedeça plenamente ao disposto 
nos artigos 101.º, 102.º e 106.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 

As zonas urbanas/de elevada densidade -
com exceção de algumas regiões de baixos 
rendimentos - são normalmente bem 
servidas por ligações de médio a elevado 
débito, fornecidas, muitas vezes, em 
ofertas concorrenciais pelos operadores de 
cabo e de telecomunicações. Ainda assim, 
devido a esta situação relativamente 
satisfatória, os incentivos de mercado ao 
investimento em redes de débito muito 
elevado, como as de fibra até casa, são 
reduzidos. Assim, pode prever-se 
igualmente apoio financeiro ao 
investimento em zonas urbanas com 
elevada densidade populacional que não 
atraiam investimento suficiente apesar dos 
benefícios sociais que este poderia gerar, 
desde que obedeça plenamente ao disposto 
nos artigos 101.º, 102.º e 106.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
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e, se for caso disso, às orientações 
comunitárias relativas à aplicação das 
regras em matéria de auxílios estatais à 
implantação rápida de redes de banda 
larga.

e, se for caso disso, às orientações 
comunitárias relativas à aplicação das 
regras em matéria de auxílios estatais à 
implantação rápida de redes abertas de 
banda larga.

Or. fr

Alteração 222
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Nas regiões menos desenvolvidas, os 
apoios à implantação de redes de banda 
larga devem ser fornecidos principalmente 
através dos instrumentos dos fundos 
estruturais e de coesão. As subvenções 
e/ou os instrumentos financeiros do 
Mecanismo Interligar a Europa podem 
servir de complemento àqueles apoios 
sempre que tal seja necessário para 
alcançar os objetivos do presente 
regulamento. As sinergias entre as ações 
CEF nessas regiões e os apoios dos 
fundos estruturais e de coesão podem ser 
reforçadas através de um mecanismo de 
coordenação adequado.

Nas regiões menos desenvolvidas, os 
apoios à implantação de redes de banda 
larga devem ser fornecidos principalmente 
através dos instrumentos dos fundos 
estruturais e de coesão. Estes devem ser 
complementados por instrumentos 
financeiros do Mecanismo Interligar a 
Europa, através de um mecanismo de
coordenação adequado.

Or. en

Alteração 223
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Nas regiões menos desenvolvidas, os 
apoios à implantação de redes de banda 

Nas regiões menos desenvolvidas, os 
apoios à implantação de redes de banda 
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larga devem ser fornecidos principalmente 
através dos instrumentos dos fundos 
estruturais e de coesão. As subvenções e/ou 
os instrumentos financeiros do Mecanismo 
Interligar a Europa podem servir de 
complemento àqueles apoios sempre que 
tal seja necessário para alcançar os 
objetivos do presente regulamento. As 
sinergias entre as ações CEF nessas regiões 
e os apoios dos fundos estruturais e de 
coesão podem ser reforçadas através de um 
mecanismo de coordenação adequado.

larga devem ser fornecidos principalmente 
através de recursos próprios adequados, 
ou, se tal não for possível, através dos 
instrumentos dos fundos estruturais e de 
coesão. As subvenções e/ou os 
instrumentos financeiros do Mecanismo 
Interligar a Europa podem servir de 
complemento àqueles apoios sempre que 
tal seja necessário para alcançar os 
objetivos do presente regulamento. As 
sinergias entre as ações CEF nessas regiões 
e os apoios dos fundos estruturais e de 
coesão podem ser reforçadas através de um 
mecanismo de coordenação adequado.

Or. fr

Alteração 224
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Nas regiões menos desenvolvidas, os 
apoios à implantação de redes de banda 
larga devem ser fornecidos principalmente 
através dos instrumentos dos fundos 
estruturais e de coesão. As subvenções e/ou 
os instrumentos financeiros do Mecanismo 
Interligar a Europa podem servir de 
complemento àqueles apoios sempre que 
tal seja necessário para alcançar os 
objetivos do presente regulamento. As 
sinergias entre as ações CEF nessas regiões 
e os apoios dos fundos estruturais e de 
coesão podem ser reforçadas através de um 
mecanismo de coordenação adequado.

Nas regiões menos desenvolvidas, os 
apoios à implantação de redes de banda 
larga devem ser fornecidos principalmente 
através dos instrumentos dos fundos 
estruturais e de coesão. As subvenções e/ou 
os instrumentos financeiros do Mecanismo 
Interligar a Europa podem servir de 
complemento àqueles apoios sempre que 
tal seja necessário para alcançar os 
objetivos do presente regulamento. As 
sinergias entre as ações CEF nessas regiões 
e os apoios dos fundos estruturais e de 
coesão podem ser reforçadas através de um 
mecanismo de coordenação adequado e 
que previna qualquer duplicação ou 
omissão.

Or. en
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Alteração 225
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

A classificação das regiões nas categorias 
acima referidas é fornecida a título 
indicativo no mapa abaixo.

A classificação das regiões nas categorias 
acima referidas é fornecida a título 
indicativo no mapa abaixo. Cabe observar 
que as regiões podem abarcar zonas com 
índices demográficos altamente 
divergentes.

Or. fr

Alteração 226
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

As ações que contribuem para o projeto de 
interesse comum no domínio das redes de
banda larga constituem uma carteira 
equilibrada, com ações que contribuem 
para os objetivos de 30 Mb/s e 100 Mb/s 
da Agenda Digital, abrangendo, em 
especial, zonas suburbanas e rurais, bem 
como outras zonas da União Europeia.

As ações que contribuem para o projeto de 
interesse comum no domínio das redes de 
banda larga devem abranger, em especial, 
zonas suburbanas e rurais, bem como 
outras zonas da União Europeia.

Or. en

Alteração 227
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 8
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Texto da Comissão Alteração

As ações que contribuem para o projeto de 
interesse comum no domínio das redes de 
banda larga constituem uma carteira 
equilibrada, com ações que contribuem 
para os objetivos de 30 Mb/s e 100 Mb/s da 
Agenda Digital, abrangendo, em especial, 
zonas suburbanas e rurais, bem como 
outras zonas da União Europeia.

As ações que contribuem para o projeto de 
interesse comum no domínio das redes de 
banda larga constituem uma carteira 
equilibrada, com ações que contribuem 
para os objetivos de 100 Mb/s e 1Gbps da 
Agenda Digital, abrangendo, em especial, 
zonas suburbanas, rurais e urbanas, bem 
como outras zonas da União Europeia.

Or. en

Alteração 228
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 9 – 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, devem:

Or. en

Alteração 229
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) apoiar o investimento em redes de 
banda larga que permitam atingir o 
objetivo da Agenda Digital para 2020 de 
cobertura universal a 30 Mb/s; ou

(a) apoiar o investimento em redes de 
banda larga que permitam atingir, em todos 
os agregados familiares da UE, um débito 
igual ou superior a 100 Mb/s, e, se esta 
meta não puder ser atingida, o débito 
mais elevado possível.
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Or. en

Alteração 230
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) apoiar o investimento em redes de 
banda larga que permitam atingir o 
objetivo da Agenda Digital para 2020 de 
cobertura universal a 30 Mb/s; ou

(a) apoiar o investimento em redes de 
banda larga que permitam atingir o 
objetivo da Agenda Digital para 2020 de 
cobertura universal a 30 Mb/s, ou objetivos 
regionais ou nacionais ainda mais 
ambiciosos; ou

Or. en

Alteração 231
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) apoiar o investimento em redes de 
banda larga que permitam atingir o 
objetivo da Agenda Digital para 2020 de 
cobertura universal a 30 Mb/s; ou

(a) apoiar o investimento em redes de 
banda larga que permitam atingir o 
objetivo da Agenda Digital para 2020 de 
cobertura universal a 100 Mb/s; ou

Or. en

Alteração 232
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 9 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) apoiar o investimento em redes de 
banda larga que permitam atingir o
objetivo da Agenda Digital para 2020 de 
cobertura universal a 30 Mb/s; ou

(a) apoiar o investimento em redes de 
banda larga que permitam atingir o
objetivo da Agenda Digital para 2020 de 
cobertura universal a 30 Mb/s e superior;
ou

Or. en

Alteração 233
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) apoiar o investimento em redes de 
banda larga que permitam atingir o 
objetivo da Agenda Digital para 2020 de 
cobertura universal a 30 Mb/s; ou

(a) apoiar o investimento em redes de 
banda larga que permitam atingir, pelo 
menos, o objetivo da Agenda Digital para 
2020 de cobertura universal a 30 Mb/s; ou

Or. en

Alteração 234
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) apoiar o investimento em redes de 
banda larga que permitam atingir o 
objetivo da Agenda Digital para 2020 de 
cobertura universal a 30 Mb/s; ou

(a) apoiar o investimento em redes abertas 
de banda larga que permitam atingir o 
objetivo da Agenda Digital para 2020 de 
cobertura universal a 30 Mb/s; ou

Or. fr
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Alteração 235
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) apoiar o investimento em redes de 
banda larga que permitam atingir o 
objetivo da Agenda Digital para 2020 de 
cobertura universal a 30 Mb/s; ou

(a) apoiar o investimento em redes de 
banda larga que permitam atingir o 
objetivo da Agenda Digital para 2020 de 
cobertura universal a 30 Mb/s; e

Or. fr

Alteração 236
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 9 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) apoiar o investimento em redes de 
banda larga que permitam atingir o 
objetivo da Agenda Digital para 2020 e o 
objetivo de, no mínimo, 50% dos 
agregados familiares disporem de ligações 
com débitos superiores a 100 Mb/s;

Suprimido

Or. en

Alteração 237
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 9 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) apoiar o investimento em redes de 
banda larga que permitam atingir o 
objetivo da Agenda Digital para 2020 e o 
objetivo de, no mínimo, 50% dos 

(b) apoiar o investimento em redes de 
banda larga que permitam atingir o 
objetivo da Agenda Digital para 2020, ou 
objetivos regionais ou nacionais ainda 
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agregados familiares disporem de ligações 
com débitos superiores a 100 Mb/s;

mais ambiciosos, e o objetivo de, no 
mínimo, 50% dos agregados familiares 
disporem de ligações com débitos 
superiores a 100 Mb/s;

Or. en

Alteração 238
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 9 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) apoiar o investimento em redes de 
banda larga que permitam atingir o 
objetivo da Agenda Digital para 2020 e o 
objetivo de, no mínimo, 50% dos 
agregados familiares disporem de ligações 
com débitos superiores a 100 Mb/s;

(b) apoiar o investimento em redes de 
banda larga que permitam atingir o 
objetivo da Agenda Digital para 2020 e o 
objetivo de, no mínimo, 50% dos 
agregados familiares disporem de ligações 
com débitos superiores a 1 Gbps;

Or. en

Alteração 239
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 9 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) apoiar o investimento em redes de 
banda larga que permitam atingir o 
objetivo da Agenda Digital para 2020 e o 
objetivo de, no mínimo, 50% dos 
agregados familiares disporem de ligações 
com débitos superiores a 100 Mb/s;

(b) apoiar o investimento em redes de 
banda larga que permitam atingir o 
objetivo da Agenda Digital para 2020 e o 
objetivo de, no mínimo, 75% dos 
agregados familiares disporem de ligações 
com débitos superiores a 100 Mb/s;

Or. fr

Justificação

A definição de objetivos ambiciosos em matéria de igualdade de oportunidades dará aos 
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cidadãos confiança no continente europeu.

Alteração 240
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 9 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) apoiar o investimento em redes de 
banda larga que permitam atingir o 
objetivo da Agenda Digital para 2020 e o 
objetivo de, no mínimo, 50% dos 
agregados familiares disporem de ligações 
com débitos superiores a 100 Mb/s;

(b) apoiar o investimento em redes de 
banda larga, abertas e ultrarrápidas, que 
permitam atingir o objetivo da Agenda 
Digital para 2020 e o objetivo de, no 
mínimo, 50% dos agregados familiares 
disporem de ligações com débitos 
superiores a 100 Mb/s;

Or. fr

Alteração 241
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 9 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) apoiar o investimento em redes de 
banda larga que permitam atingir o 
objetivo da Agenda Digital para 2020 e o 
objetivo de, no mínimo, 50% dos 
agregados familiares disporem de ligações 
com débitos superiores a 100 Mb/s;

(b) apoiar o investimento em redes de 
banda larga que permitam atingir, pelo 
menos, o objetivo da Agenda Digital para 
2020 e o objetivo de, no mínimo, 50% dos 
agregados familiares disporem de ligações 
com débitos de 100 Mb/s;

Or. en

Alteração 242
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 9 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) respeitar a legislação aplicável, 
nomeadamente o direito da concorrência,

(c) respeitar a legislação aplicável, 
nomeadamente o direito da concorrência. 
Apenas as redes abertas à concorrência 
(através de acesso mandatado por 
terceiros) devem ser elegíveis para efeitos 
do financiamento público estabelecido no 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 243
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 9 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) respeitar a legislação aplicável, 
nomeadamente o direito da concorrência,

(c) respeitar a legislação aplicável, 
nomeadamente o direito da concorrência, e 
a obrigação de garantir o acesso, nos 
termos do artigo 3.°-A.

Or. en

Alteração 244
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 9 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) apoiar a natureza aberta da 
Internet, garantindo que o bloqueio de 
serviços lícitos nas redes de 
telecomunicações financiadas por força 
do presente regulamento seja proibido, 
permitindo uma gestão razoável do 
tráfego em períodos de congestionamento 
da rede nas horas de ponta e respeitando 
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os requisitos mínimos de qualidade dos 
serviços previstos no n.° 3 do artigo 22.° 
da Diretiva 2002/22/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa ao serviço universal e aos 
direitos dos utilizadores em matéria de 
redes e serviços de comunicações 
eletrónicas (diretiva serviço universal).

Or. en

Alteração 245
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 10 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

e devem consistir, em especial, numa ou 
mais das seguintes ações:

e devem consistir, em especial, nas ações
referidas adiante, estabelecidas de acordo 
com a seguinte ordem de prioridades:

Or. en

Alteração 246
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 10 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Implantação de infra-estruturas físicas 
passivas ou implantação combinada de 
infra-estruturas físicas, passivas e ativas, 
e elementos de infra-estruturas auxiliares, 
acompanhada dos serviços necessários 
para a exploração dessas infra-estruturas;

(a) Implantação de infra-estruturas físicas 
passivas 

Or. en
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Alteração 247
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 10 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Implantação combinada de infra-
estruturas físicas passivas e ativas e de 
elementos de infra-estruturas auxiliares, 
acompanhada dos serviços necessários 
para a exploração dessas infra-estruturas;

Or. en

Alteração 248
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 10 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Assistência na elaboração de 
projetos de interesse comum, tendo em 
vista a obtenção de financiamento ao 
abrigo do Regulamento (UE) n.° 
xxxx/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece o Mecanismo 
Interligar a Europa, ou sobre os mercados 
financeiros;

Or. en

Alteração 249
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 11

Texto da Comissão Alteração

A implantação de redes de banda larga A implantação de redes de banda larga 
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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 
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.

destinadas a ligar as regiões rurais, 
periféricas, insulares, sem litoral e 
periféricas às regiões centrais da União, 
com recurso, se necessário, a cabos 
submarinos, beneficiará 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.

Or. ro

Alteração 250
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 11

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 
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.

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 
estes sejam essenciais para garantir o 
acesso das comunidades isoladas à banda 
larga com débitos de 100 Mb/s e 
superiores. Esses apoios devem servir de 
complemento a outros fundos, nacionais ou 
da UE, disponíveis para o efeito.

Or. en

Alteração 251
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 13 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Os beneficiários dos apoios da UE ao 
projeto de interesse comum no domínio da 
banda larga são, entre outros:

Beneficiários dos apoios da UE ao projeto 
de interesse comum no domínio da banda 
larga podem ser qualquer entidade pública 
da União ou qualquer entidade privada 
domiciliada e que pague impostos na 
União. Estes beneficiários podem ser, 
entre outros:

Or. en

Alteração 252
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 13 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) operadores de telecomunicações (o 
operador histórico, por investimento 
direto ou através de uma filial, ou um 
novo operador) que decidam investir em 
redes de banda larga rápida e ultra-
rápida;

(a) operadores de telecomunicações

Or. en

Alteração 253
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 13 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) operadores de telecomunicações (o 
operador histórico, por investimento direto 
ou através de uma filial, ou um novo 
operador) que decidam investir em redes 
de banda larga rápida e ultra-rápida;

(a) operadores de telecomunicações (o 
operador histórico, por investimento direto 
ou através de uma filial, ou um novo 
operador) que decidam investir em redes 
de banda larga rápida e ultra-rápida, e que 
garantam condições de acessibilidade a 
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outros operadores, em conformidade com 
a Diretiva 2002/21/CE;

Or. fr

Alteração 254
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 13 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) operadores de telecomunicações (o 
operador histórico, por investimento direto 
ou através de uma filial, ou um novo 
operador) que decidam investir em redes 
de banda larga rápida e ultra-rápida;

(a) operadores de telecomunicações e de 
redes de fibra (o operador histórico, por 
investimento direto ou através de uma 
filial, ou um novo operador) que decidam 
investir em redes de banda larga rápida e 
ultra-rápida;

Or. en

Alteração 255
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 13 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) empresas de serviços de utilidade 
pública (água, esgotos, energia, 
transportes, etc.) que, espera-se, irão 
investir em redes de banda larga passivas, 
isoladamente ou em parceria com 
operadores;

(b) empresas de serviços de utilidade 
pública (água, esgotos, energia, 
transportes, etc.) 

Or. en

Alteração 256
Gunnar Hökmark



AM\909449PT.doc 123/143 PE494.476v01-00

PT

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 13 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) empresas de serviços de utilidade 
pública (água, esgotos, energia, 
transportes, etc.) que, espera-se, irão 
investir em redes de banda larga passivas, 
isoladamente ou em parceria com 
operadores;

(b) empresas de serviços de utilidade 
pública (p. ex., redes urbanas e 
municipais, água, esgotos, energia, 
transportes, etc.) que, espera-se, irão 
investir em redes de banda larga passivas, 
isoladamente ou em parceria com 
operadores;

Or. en

Alteração 257
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 13 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) decisores regionais, designadamente 
autarquias, que poderão estabelecer 
concessões para as infra-estruturas de 
banda larga. Os fornecedores de 
equipamentos poderão ter interesse nesta 
modalidade, mediante uma empresa 
especialmente constituída para o efeito;

(c) decisores a nível local e regional, 
designadamente autarquias, que poderão 
estabelecer concessões para as infra-
estruturas de banda larga. Os fornecedores 
de equipamentos poderão ter interesse 
nesta modalidade, mediante uma empresa 
especialmente constituída para o efeito;

Or. en

Alteração 258
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 13 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) decisores regionais, designadamente 
autarquias, que poderão estabelecer 
concessões para as infra-estruturas de 

(c) decisores a nível local e regional, 
designadamente autarquias, que poderão 
estabelecer concessões para as infra-
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banda larga. Os fornecedores de 
equipamentos poderão ter interesse nesta 
modalidade, mediante uma empresa 
especialmente constituída para o efeito;

estruturas de banda larga. Os fornecedores 
de equipamentos poderão ter interesse 
nesta modalidade, mediante uma empresa 
especialmente constituída para o efeito; 

Or. ro

Alteração 259
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 13 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) parcerias entre vários operadores ativos 
nos mercados das comunicações com e 
sem fios, com vista à criação de uma nova 
geração de infra-estruturas.

(d) parcerias entre vários operadores ativos 
nos mercados das comunicações com e 
sem fios, com vista à criação de uma nova 
geração de infra-estruturas, bem como 
entre empresas e operadores estabelecidos 
em regiões rurais ou insulares, sem litoral 
ou em regiões periféricas.

Or. en

Alteração 260
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 13 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) parcerias entre vários operadores ativos 
nos mercados das comunicações com e 
sem fios, com vista à criação de uma nova 
geração de infra-estruturas.

(d) parcerias entre vários operadores 
(públicos e privados) ativos nos mercados 
das comunicações com e sem fios, com 
vista à criação de uma nova geração de 
infra-estruturas.

Or. en
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Alteração 261
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 13 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) parcerias entre vários operadores ativos 
nos mercados das comunicações com e 
sem fios, com vista à criação de uma nova 
geração de infra-estruturas.

(d) parcerias entre vários operadores ativos 
nos mercados das comunicações com e 
sem fios, com vista à criação de uma nova 
geração de infra-estruturas e à exploração 
das existentes.

Or. en

Alteração 262
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 14

Texto da Comissão Alteração

Na constituição da carteira, deve ter-se 
devidamente em conta as necessidades de 
investimento dos Estados-Membros em 
função do número de agregados 
familiares a ligar com o apoio do
Mecanismo Interligar a Europa.

Na constituição da carteira, deve ter-se 
devidamente em conta a procura prevista 
de acesso à banda larga e as respetivas 
vantagens para a economia local, o que é 
facilitado através do Mecanismo Interligar 
a Europa.

Or. en

Alteração 263
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 15

Texto da Comissão Alteração

Além disso, deve ser também apoiada a 
criação de ligações de elevado débito a 
pontos de acesso público à Internet, 

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

nomeadamente em infra-estruturas públicas 
como escolas, universidades, museus e 
locais de património cultural, hospitais,
meios de transporte público e “hubs”,
serviços públicos locais e bibliotecas, e a 
disponibilidade generalizada de redes sem 
fios.

Or. en

Alteração 264
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – parágrafo 15

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 infra-estruturas públicas 
como escolas, hospitais, serviços públicos 
locais e bibliotecas.

Será dispensada uma atenção particular 
às ligações de elevado débito a pontos de 
acesso público à Internet, nomeadamente 
em infra-estruturas públicas como escolas, 
hospitais, serviços públicos locais e 
bibliotecas.

Or. en

Alteração 265
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A construção de infra-estruturas de 
serviços digitais deve contribuir para a 
realização do mercado único digital, 
mediante a eliminação dos 
estrangulamentos existentes no processo de 
implantação dos serviços. Nesse sentido 
serão criadas e/ou melhoradas plataformas 
de infra-estruturas de serviços digitais 
interoperáveis, a par de infra-estruturas 

A construção de infra-estruturas de 
serviços digitais deve contribuir para a 
realização do mercado único digital, 
mediante a eliminação dos 
estrangulamentos existentes no processo de 
implantação dos serviços. Nesse sentido 
serão criadas e/ou melhoradas plataformas 
de infra-estruturas de serviços digitais 
interoperáveis e internacionalmente 
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essenciais de serviços digitais de base. A 
estratégia a adotar deve incluir duas 
camadas:

compatíveis, a par de infra-estruturas 
essenciais de serviços digitais de base. A 
estratégia a adotar deve incluir duas 
camadas:

Or. en

Alteração 266
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Uma infra-estrutura pública de base, 
transeuropeia, de serviços proporcionará 
débitos muito elevados e conectividade 
entre as instituições públicas da UE em 
domínios como a administração pública, a 
cultura, a educação e a saúde. Essa infra-
estrutura servirá de suporte a serviços 
públicos de valor europeu graças à 
qualidade controlada dos serviços e ao 
acesso seguro. Garantirá, pois, uma 
continuidade digital na oferta de serviço 
públicos, para o máximo benefício dos 
cidadãos, das empresas e das 
administrações. Permitirá agregar a procura 
de conectividade, atingindo massa crítica e 
reduzindo os custos.

Uma infra-estrutura pública de base, 
transeuropeia, de serviços proporcionará 
débitos muito elevados e conectividade 
entre as instituições públicas da UE em 
domínios como a administração pública, a 
cultura, a educação, a investigação e a 
saúde. Essa infra-estrutura servirá de 
suporte a serviços públicos de valor 
europeu graças à qualidade controlada dos 
serviços e ao acesso seguro. Garantirá, 
pois, uma continuidade digital na oferta de 
serviço públicos, para o máximo benefício 
dos cidadãos, das empresas e das 
administrações. Permitirá agregar a procura 
de conectividade, atingindo massa crítica e 
reduzindo os custos.

Or. en

Alteração 267
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A infra-estrutura apoiar-se-á na atual rede 
de base da Internet; se necessário, serão 

A infra-estrutura apoiar-se-á na atual rede 
de base da Internet; se necessário, serão 
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implantadas novas redes. As ligações serão 
criadas diretamente ou através de infra-
estruturas geridas a nível regional ou 
nacional. A plataforma oferecerá, em 
especial, conectividade aos outros serviços 
transeuropeus, nomeadamente os 
mencionados no presente anexo. Essa 
infra-estrutura ficará plenamente integrada 
na Internet enquanto capacidade essencial 
para um serviço público transeuropeu e 
servirá de suporte à adoção de novas 
normas (por exemplo, protocolos Internet, 
como o IPv6). Pode ser estudada, por 
razões de segurança, a criação de uma 
infra-estrutura subjacente específica para 
ligar as administrações públicas.

implantadas novas redes. As ligações serão 
criadas diretamente ou através de infra-
estruturas geridas a nível local, regional ou 
nacional. A plataforma oferecerá, em 
especial, conectividade aos outros serviços 
transeuropeus, nomeadamente os 
mencionados no presente anexo. Essa 
infra-estrutura ficará plenamente integrada 
na Internet enquanto capacidade essencial 
para um serviço público transeuropeu e 
servirá de suporte à adoção de novas 
normas (por exemplo, protocolos Internet, 
como o IPv6). Pode ser estudada, por 
razões de segurança, a criação de uma 
infra-estrutura subjacente específica para 
ligar as administrações públicas.

Or. ro

Alteração 268
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 3 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

O serviço de «nebulosa computacional» 
interoperável oferecerá a funcionalidade da 
infra-estrutura de base com base na qual 
poderão ser oferecidas nebulosas para os 
serviços públicos transeuropeus, 
nomeadamente serviços transeuropeus do 
tipo «rede», como os de videoconferência 
ou de armazenamento virtualizado, e 
aplicações de apoio computação-
intensivas, inclusive as relacionadas com 
outros projetos de interesse comum.

O serviço de «nebulosa computacional» 
interoperável oferecerá a funcionalidade da 
infra-estrutura de base com base na qual 
poderão ser oferecidas nebulosas para os 
serviços públicos transeuropeus, 
nomeadamente serviços transeuropeus do 
tipo «rede», como os de videoconferência 
ou de armazenamento virtualizado, 
computação virtual, e aplicações de apoio 
computação-intensivas, inclusive as 
relacionadas com outros projetos de 
interesse comum.

Or. en

Alteração 269
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean
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Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 3 – parágrafo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Plataforma Europeia de Acesso aos 
Recursos Educativos 
O objetivo é explorar os benefícios das 
TIC no domínio da educação através do 
acesso a material didático à escala 
europeia. Um acesso rentável e a 
melhoria da qualidade do material 
didático através da revisão interpares 
reforçariam a coesão europeia, 
viabilizando contactos, a cooperação e 
debates entre estudantes e o mundo 
académico. Serviria de espinha dorsal à 
cooperação entre instituições de ensino, 
facilitando a implementação de outros 
programas da UE, como a plataforma 
central de serviços “Erasmo para Todos”. 
O serviço principal seria uma plataforma 
multilingue eletrónica, em que 
instituições educativas e cidadãos fossem 
capazes de partilhar material didático ao 
abrigo de uma licença aberta. A 
plataforma albergaria livros didáticos, 
artigos, vídeos e permitiria contribuições, 
a cooperação e discussões por parte dos 
utilizadores.  Facilitaria a educação à 
distância e a colaboração entre os agentes 
educativos, nomeadamente através de 
aplicações de formação em linha. Iria 
também servir de plataforma para 
pesquisar e aceder aos recursos de 
bibliotecas públicas. A plataforma requer 
o desenvolvimento, a exploração e a 
administração de capacidades 
informáticas, de serviços de 
armazenamento de dados e software 
descentralizados. Serviços genéricos (a) 
depósito de conteúdos para os 
estabelecimentos de ensino e conteúdos 
produzidos pelos utilizadores (b) 
equipamentos que permitam a 
interatividade, a colaboração na edição de 
textos, a comunicação (inclusive por 
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vídeoconferência) entre utilizadores 
autenticados (c) interoperabilidade das 
ferramentas de pesquisa das bibliotecas.

Or. en

Justificação

Em junho de 2012, a Declaração da UNESCO “World Open Educational Resources” 
solicitou aos governos que elaborassem políticas para apoiar o acesso aos recursos 
educativos. Nessa ocasião, Harvard e MiT lançaram o projeto edX - uma plataforma de 
tecnologia de fonte aberta para oferecer cursos em linha, ao passo que a China já havia 
desenvolvido a sua plataforma (www.core.org.cn). Investir na educação em linha permitiria à 
União Europeia melhorar a sua competitividade e o seu poder de atração à escala mundial 
nos meios académicos.

Alteração 270
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 3 – parágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

Identificação e autenticação eletrónicas 
interoperáveis em toda a Europa - Será 
criado um conjunto de servidores e 
protocolos de autenticação ligados e 
securizados que assegurarão a 
interoperabilidade dos diversos sistemas de 
identificação, autenticação e autorização 
existentes na Europa. Essa plataforma 
oferecerá aos cidadãos e empresas acesso 
aos serviços em linha sempre que 
necessário para, por exemplo, estudar, 
trabalhar, viajar, receber cuidados de saúde 
ou fazer negócios no estrangeiro. Trata-se 
da camada de base de todos os serviços 
digitais que necessitam de identificação e 
autenticação eletrónicas, nomeadamente 
contratos públicos eletrónicos, serviços de 
saúde em linha, relatórios de empresa 
normalizados, intercâmbio eletrónico de 
informações judiciárias, registo em linha 
transeuropeu de sociedades e serviços de 
administração pública em linha para 

Identificação e autenticação eletrónicas 
interoperáveis em toda a Europa - Será 
criado um conjunto de servidores e 
protocolos de autenticação ligados e 
securizados que assegurarão a 
interoperabilidade dos diversos sistemas de 
identificação, autenticação e autorização 
existentes na Europa. Essa plataforma 
oferecerá aos cidadãos e empresas acesso 
aos serviços em linha sempre que 
necessário para, por exemplo, estudar, 
trabalhar, viajar, receber cuidados de saúde 
ou fazer negócios no estrangeiro. Esta 
portabilidade dos dados pessoais deve ser 
acompanhada por uma proteção eficaz 
desses dados. A plataforma constituirá a
camada de base de todos os serviços 
digitais que necessitam de identificação e 
autenticação eletrónicas, nomeadamente 
contratos públicos eletrónicos, serviços de 
saúde em linha, relatórios de empresa 
normalizados, intercâmbio eletrónico de 
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empresas, incluindo a comunicação entre 
registos de sociedades respeitante às fusões 
transfronteiras e às sucursais no 
estrangeiro. Esta plataforma pode também 
utilizar os recursos e instrumentos da 
plataforma de base multilingue.

informações judiciárias, registo em linha 
transeuropeu de sociedades e serviços de 
administração pública em linha para 
empresas, incluindo a comunicação entre 
registos de sociedades respeitante às fusões 
transfronteiras e às sucursais no 
estrangeiro. Esta plataforma pode também 
utilizar os recursos e instrumentos da 
plataforma de base multilingue.

Or. fr

Alteração 271
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 3 – parágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

Será criado um conjunto de servidores e 
protocolos de autenticação ligados e 
securizados que assegurarão a 
interoperabilidade dos diversos sistemas de 
identificação, autenticação e autorização 
existentes na Europa. Essa plataforma 
oferecerá aos cidadãos e empresas acesso 
aos serviços em linha sempre que 
necessário para, por exemplo, estudar, 
trabalhar, viajar, receber cuidados de saúde 
ou fazer negócios no estrangeiro. Trata-se 
da camada de base de todos os serviços 
digitais que necessitam de identificação e 
autenticação eletrónicas, nomeadamente 
contratos públicos eletrónicos, serviços de 
saúde em linha, relatórios de empresa 
normalizados, intercâmbio eletrónico de 
informações judiciárias, registo em linha 
transeuropeu de sociedades e serviços de 
administração pública em linha para 
empresas, incluindo a comunicação entre 
registos de sociedades respeitante às fusões 
transfronteiras e às sucursais no 
estrangeiro. Esta plataforma pode também 
utilizar os recursos e instrumentos da 

Será criado um conjunto de servidores e 
protocolos de autenticação ligados e 
securizados que assegurarão a 
interoperabilidade dos diversos sistemas de 
identificação, autenticação e autorização 
existentes na Europa. Essa plataforma 
oferecerá aos cidadãos e empresas acesso 
aos serviços em linha sempre que 
necessário para, por exemplo, estudar, 
trabalhar, viajar, receber cuidados de saúde 
ou fazer negócios no estrangeiro. Trata-se 
da camada de base de todos os serviços 
digitais que necessitam de identificação e 
autenticação eletrónicas, nomeadamente 
contratos públicos eletrónicos, serviços de 
saúde em linha, relatórios de empresa 
normalizados, intercâmbio eletrónico de 
informações judiciárias, registo em linha 
transeuropeu de sociedades e serviços de 
administração pública em linha para 
cidadãos e empresas, incluindo a 
comunicação entre registos de sociedades 
respeitante às fusões transfronteiras e às 
sucursais no estrangeiro. Esta plataforma 
pode também utilizar os recursos e 
instrumentos da plataforma de base 
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plataforma de base multilingue. multilingue.

Or. ro

Alteração 272
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 3 – parágrafo 9 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Serviços de faturação eletrónica 
interoperáveis e transfronteiras: 
contribuir para a realização do mercado 
único e proporcionar maiores benefícios, 
como prazos de pagamento mais curtos, a 
redução do número de erros, cobrança 
mais eficiente do IVA, a redução dos 
custos de impressão e dos custos postais e 
o processamento integrado da atividade 
comercial; a interoperabilidade dos 
sistemas de faturação eletrónica confere 
aos parceiros comerciais a possibilidade 
de enviarem ou receberem faturas 
eletrónicas sem serem entravados pela 
multiplicidade de tecnologias ou por 
limites de natureza organizativa, com base 
em requisitos legais, processos comerciais 
e normas técnicas comuns. Atendendo à 
estreita ligação entre a faturação e os 
pagamentos, importa que a faturação 
eletrónica se inscreva no contexto mais 
alargado de um mercado integrado de 
pagamentos eletrónicos.

Or. ro

Alteração 273
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 3 – parágrafo 9 – alínea e-A)(nova)
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Texto da Comissão Alteração

(e-A) Implantação de infra-estruturas nos
transportes públicos que permitam a 
utilização de serviços móveis de 
proximidade seguros e interoperáveis: a 
implantação de infra-estruturas nos 
transportes públicos que permitam a 
utilização de serviços móveis de 
proximidade seguros e interoperáveis 
proporcionará aos cidadãos, às empresas 
e às organizações o acesso a uma 
panóplia de serviços inovadores em 
termos de mobilidade em toda a União.
Essas infra-estruturas, que incluem 
sistemas de validação, conferirão aos 
intervenientes nas telecomunicações, 
comércio retalhista, transportes e setor 
público a possibilidade de desenvolver 
serviços pan-europeus, como a emissão de 
bilhetes ou os pagamentos, que facilitem a 
mobilidade dos cidadãos e das empresas 
da UE. Reforçarão as sinergias entre as 
diferentes infra-estruturas, em especial, 
no domínio dos transportes e das 
telecomunicações.

Or. en

Alteração 274
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 3 – parágrafo 9 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Plataforma de Resolução de Litígios 
em Linha: Este serviço fornecerá uma 
plataforma para a resolução extrajudicial 
de litígios contratuais entre consumidores 
e comerciantes. Isso permitir-lhes-á 
apresentar um litígio em linha na sua 
língua, após o que serão orientados para 
uma entidade nacional de resolução 
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alternativa de litígios, que terá 
competência para tratar e resolver o 
litígio de forma transparente, eficaz e 
imparcial.

Or. en

Alteração 275
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 3 – parágrafo 11

Texto da Comissão Alteração

O desenvolvimento da plataforma de base 
de serviços basear-se-á no atual portal 
Europeana. A plataforma, que exige o 
desenvolvimento, o funcionamento e a 
administração de computação distribuída, 
meios de armazenamento de dados e 
software, oferecerá um ponto de acesso 
único a objetos do património cultural 
europeu, um conjunto de especificações de 
interface para a interação com a infra-
estrutura (pesquisa de dados, 
telecarregamento de dados), apoio à 
adaptação dos metadados e à incorporação 
de novos conteúdos, bem como 
informações sobre as condições de 
reutilização dos conteúdos acessíveis 
através da infra-estrutura.

O desenvolvimento da plataforma de base 
de serviços basear-se-á no atual portal 
Europeana. A plataforma, que exige o 
desenvolvimento, o funcionamento e a 
administração de computação distribuída, 
meios de armazenamento de dados e 
software, oferecerá um ponto de acesso 
único a objetos do património cultural 
europeu, um conjunto de especificações de 
interface para a interação com a infra-
estrutura (pesquisa de dados, 
telecarregamento e combinação de dados), 
apoio ao acesso, transformação e 
adaptação dos metadados e conteúdos em 
vários formatos digitais abertos e à 
incorporação de novos conteúdos, bem 
como informações sobre as condições de 
reutilização dos conteúdos acessíveis 
através da infra-estrutura.

Or. en

Alteração 276
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 3 – parágrafo 13 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

(e) Centros de competência em 
digitalização e preservação do património 
cultural digital;

(e) Centros de competência em 
digitalização e preservação do património 
cultural digital, por exemplo, através da 
interligação numa rede transeuropeia de 
bibliotecas locais, regionais e nacionais, 
assim como dentro desse âmbito;

Or. ro

Alteração 277
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 3 – parágrafo 14

Texto da Comissão Alteração

Esta infra-estrutura de serviços digitais 
permitirá o acesso, para reutilização, a 
informação não confidencial do setor 
público na UE.

Esta infra-estrutura de serviços digitais 
permitirá o acesso, para reutilização, a 
informação não confidencial do setor 
público na UE, de acordo com as regras 
em matéria de privacidade e de proteção 
dos dados pessoais.

Or. fr

Alteração 278
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 3 – parágrafo 15

Texto da Comissão Alteração

Os recursos de computação distribuída, 
armazenamento de dados e software 
fornecerão: um ponto de acesso único a 
conjuntos de dados multilingues (todas as 
línguas oficiais da UE) na posse de 
organismos públicos da UE, a nível 
europeu, nacional, regional e local, 

Os recursos de computação distribuída, 
armazenamento de dados e software 
fornecerão: um ponto de acesso único a
conjuntos de dados multilingues (todas as 
línguas oficiais da UE) na posse de 
organismos públicos da UE, a nível 
europeu, nacional, regional e local, 
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ferramentas de interrogação e visualização 
dos conjuntos de dados, a garantia de que 
os conjuntos de dados disponíveis são 
licenciados para publicação e 
redistribuição, nomeadamente com base 
numa pista de auditoria sobre a 
proveniência dos dados, um conjunto de 
interfaces de programação de aplicações 
que permite aos clientes-software interagir 
com a infra-estrutura (pesquisa de dados, 
recolha de estatísticas, telecarregamento de 
dados) para criarem aplicações de 
terceiros. Devem igualmente permitir a 
recolha e publicação de estatísticas sobre o 
funcionamento do portal, a disponibilidade 
dos dados e das aplicações e o modo como 
são utilizados.

ferramentas de interrogação e visualização 
dos conjuntos de dados, a garantia de que 
os conjuntos de dados disponíveis são 
devidamente anónimos, licenciados e 
tarificados para publicação e 
redistribuição, nomeadamente com base 
numa pista de auditoria sobre a 
proveniência dos dados, um conjunto de 
interfaces de programação de aplicações 
que permite aos clientes-software interagir 
com a infra-estrutura (pesquisa de dados, 
recolha de estatísticas, telecarregamento de 
dados) para criarem aplicações de 
terceiros. Devem igualmente permitir a 
recolha e publicação de estatísticas sobre o 
funcionamento do portal, a disponibilidade 
dos dados e das aplicações e o modo como 
são utilizados.

Or. en

Alteração 279
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 3 – parágrafo 16 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) interoperabilidade dos conjuntos de 
dados, tendo em conta as questões jurídicas 
e de licenciamento, com vista a uma 
melhor reutilização;

(b) interoperabilidade e estandardização 
dos conjuntos de dados, tendo em conta as 
questões jurídicas e de licenciamento, com 
vista a uma melhor reutilização;

Or. en

Alteração 280
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 3 – parágrafo 18
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Texto da Comissão Alteração

A plataforma permitirá adquirir, manter e 
disponibilizar grandes coleções de dados 
sobre línguas vivas e ferramentas de 
tratamento linguístico reutilizáveis. 
Abrangerá todas as línguas da UE e 
obedecerá às normas nesta matéria e aos 
requisitos legais e de serviços acordados. A 
plataforma permitirá aos colaboradores 
acrescentarem, conservarem e 
aperfeiçoarem de forma flexível as 
ferramentas e os dados linguísticos, 
garantirá um acesso fácil, equitativo e 
seguro a esses recursos e oferecerá às 
organizações que fornecem ou criam 
serviços linguísticos a possibilidade de 
redefinirem a finalidade dos referidos 
recursos. A plataforma servirá também de 
suporte à cooperação e ao 
interfuncionamento com iniciativas e 
centros de dados similares, existentes ou a 
criar, dentro e fora da UE.

A plataforma permitirá adquirir, manter e 
disponibilizar grandes coleções de dados 
sobre línguas vivas, em suporte escrito e 
oral, e ferramentas de tratamento 
linguístico reutilizáveis. Abrangerá todas 
as línguas da UE e obedecerá às normas 
nesta matéria e aos requisitos legais e de 
serviços acordados. A plataforma permitirá 
aos colaboradores acrescentarem, 
conservarem e aperfeiçoarem de forma 
flexível as ferramentas e os dados 
linguísticos, garantirá um acesso fácil, 
equitativo e seguro a esses recursos e 
oferecerá às organizações que fornecem ou 
criam serviços linguísticos a possibilidade 
de redefinirem a finalidade dos referidos 
recursos. A plataforma servirá também de 
suporte à cooperação e ao 
interfuncionamento com iniciativas e 
centros de dados similares, existentes ou a 
criar, dentro e fora da UE.

Or. en

Alteração 281
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 3 – parágrafo 20

Texto da Comissão Alteração

Os apoios proporcionarão a oferta de 
serviços integrados e interoperáveis a nível 
europeu, com base numa sensibilização 
comum e em recursos, ferramentas e 
práticas partilhados, visando fornecer 
meios às crianças, aos pais, aos 
acompanhantes e aos professores para 
poderem utilizar da melhor forma a 
Internet.

Os apoios proporcionarão a oferta de 
serviços integrados e interoperáveis a nível 
europeu, com base numa sensibilização 
comum e em recursos, ferramentas e 
práticas partilhados, visando fornecer 
meios às crianças, aos pais, aos 
acompanhantes e aos professores para 
poderem utilizar da melhor forma a 
Internet. A ENISA deve ser consultada 
sobre todas as atividades de relevo para o 
seu funcionamento.
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Or. en

Alteração 282
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 3 – parágrafo 20

Texto da Comissão Alteração

Os apoios proporcionarão a oferta de 
serviços integrados e interoperáveis a nível 
europeu, com base numa sensibilização 
comum e em recursos, ferramentas e 
práticas partilhados, visando fornecer 
meios às crianças, aos pais, aos 
acompanhantes e aos professores para 
poderem utilizar da melhor forma a 
Internet.

Os apoios proporcionarão a oferta de 
serviços integrados e interoperáveis a nível 
europeu, com base numa sensibilização 
coletiva e em recursos, ferramentas e 
práticas partilhados, visando fornecer 
meios às crianças, aos pais, aos 
acompanhantes e aos professores para 
poderem utilizar da melhor forma a 
Internet.

Or. en

Alteração 283
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 3 – parágrafo 21

Texto da Comissão Alteração

Plataforma de base de serviços: Suprimido
A plataforma de base de serviços 
permitirá adquirir, explorar e manter 
meios de computação, bases de dados e 
ferramentas de software partilhados 
destinados aos centros para uma Internet 
mais segura situados nos 
Estados-Membros, bem como serviços de 
apoio logístico que efetuem o tratamento 
das denúncias de conteúdos respeitantes a 
abusos sexuais, possam entrar em 
contacto com as autoridades políticas, 
nomeadamente organizações 
internacionais, como a Interpol, e, 
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quando adequado, supervisionem a 
supressão desses conteúdos pelos sítios 
Web em causa. Estas Ações apoiar-se-ão 
em bases de dados comuns.

Or. en

Alteração 284
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 3 – parágrafo 22

Texto da Comissão Alteração

Serviços genéricos: Suprimido
(a) Linhas de assistência para crianças, 
pais e acompanhantes, que indicam os 
melhores meios para as crianças 
utilizarem a Internet evitando as ameaças 
provenientes de conteúdos e 
comportamentos nocivos e ilegais, e infra-
estrutura de apoio logístico;
(b) Linhas diretas para a comunicação de 
conteúdos pedopornográficos ilegais na 
Internet;
(c) Ferramentas que asseguram o acesso 
a conteúdos e serviços adequados a cada 
faixa etária;
(d) Software que permite a denúncia fácil 
e rápida de conteúdos ilegais e a sua 
supressão, bem como a denúncia de 
práticas de aliciamento e assédio;
(e) Sistemas de software que permitem 
identificar melhor os conteúdos (não 
denunciados) pedopornográficos 
existentes na Internet e tecnologias de 
apoio às investigações policiais, 
especialmente com vista a identificar as 
jovens vítimas, os autores e a exploração 
comercial desses conteúdos.

Or. en
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Alteração 285
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 3 – parágrafo 22 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Linhas de assistência para crianças, 
pais e acompanhantes, que indicam os 
melhores meios para as crianças 
utilizarem a Internet evitando as ameaças 
provenientes de conteúdos e 
comportamentos nocivos e ilegais, e infra-
estrutura de apoio logístico;

Suprimido

Or. en

Alteração 286
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 3 – parágrafo 22 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Linhas diretas para a comunicação de 
conteúdos pedopornográficos ilegais na 
Internet;

Suprimido

Or. en

Alteração 287
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 3 – parágrafo 22 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Ferramentas que asseguram o acesso 
a conteúdos e serviços adequados a cada 

Suprimido
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faixa etária;

Or. en

Alteração 288
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 3 – parágrafo 22 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Software que permite a denúncia fácil 
e rápida de conteúdos ilegais e a sua 
supressão, bem como a denúncia de 
práticas de aliciamento e assédio;

Suprimido

Or. en

Alteração 289
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 3 – parágrafo 22 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Sistemas de software que permitem 
identificar melhor os conteúdos (não 
denunciados) pedopornográficos 
existentes na Internet e tecnologias de 
apoio às investigações policiais, 
especialmente com vista a identificar as 
jovens vítimas, os autores e a exploração 
comercial desses conteúdos.

Suprimido

Or. en

Alteração 290
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 3 – parágrafo 24

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) e da
Agência Europeia para a Segurança das 
Redes e da Informação (ENISA), 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, 
em colaboração com a ENISA.

Or. en

Alteração 291
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 3 – parágrafo 27

Texto da Comissão Alteração

Trata-se das infra-estruturas de 
comunicações, geralmente criadas pelos 
serviços de utilidade pública em parceria 
com os operadores de telecomunicações, e 
dos necessários equipamentos informáticos 
a incorporar nos componentes da rede de 
energia (por exemplo, postos de 
transformação). Incluem igualmente os 
serviços de base que permitem monitorizar 
os ativos, controlar a gestão de energia, a 
automatização e a gestão de dados, bem 
como a comunicação entre os diferentes 
intervenientes (fornecedores de serviços, 
operadores de redes e outras empresas de 
serviços de utilidade pública, 
consumidores, etc.).

Trata-se das infra-estruturas de 
comunicações, geralmente criadas pelos 
serviços de utilidade pública em parceria 
com os operadores de telecomunicações, e 
dos necessários equipamentos informáticos 
a incorporar nos componentes da rede de 
energia (por exemplo, postos de 
transformação). A implantação de redes de 
banda larga deve decorrer paralelamente 
à implementação de serviços de energia 
inteligentes, para que os custos e as 
modificações do sistema sejam eficazes e 
orientados em função dos custos. Incluem 
igualmente os serviços de base que 
permitem monitorizar os ativos, controlar a 
gestão de energia, a automatização e a 
gestão de dados, bem como a comunicação 
entre os diferentes intervenientes 
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(fornecedores de serviços, operadores de 
redes e outras empresas de serviços de 
utilidade pública, consumidores, etc.).

Or. en


