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Alteração 1
Amelia Andersdotter, Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativo a orientações para as redes 
transeuropeias de telecomunicações e que 
revoga a Decisão n.º 1336/97/CE

relativo a orientações para as redes 
transeuropeias digitais e que revoga a 
Decisão n.º 1336/97/CE

Or. en

Alteração 2
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 3
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 4
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-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 
União, se esta pretende desempenhar um 
papel fundamental na indústria das 
telecomunicações.

Or. en
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Alteração 5
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Projetos-piloto de grande envergadura 
entre Estados-Membros cofinanciados pelo 
programa para a competitividade e a 
inovação, como o PEPPOL, o STORK, o 
epSOS, o eCODEX ou o SPOCS, 
validaram serviços digitais transfronteiras 
essenciais no mercado interno baseados em 
módulos comuns. Estes serviços já 
atingiram ou atingirão no futuro próximo o 
nível de maturidade necessário para a sua 
implantação. Alguns projetos de interesse 
comum em curso já demonstraram o 
evidente valor acrescentado da ação a nível 
europeu, nomeadamente nos domínios do 
património cultural (Europeana), da 
proteção à infância (Internet mais segura) e 
da segurança social (EESSI), tendo 
entretanto sido apresentadas novas 
propostas, designadamente no domínio da 
proteção dos consumidores (ODR).

(5) Projetos-piloto de grande envergadura 
entre Estados-Membros cofinanciados pelo 
programa para a competitividade e a 
inovação, como o PEPPOL, o STORK, o 
epSOS, o eCODEX ou o SPOCS, 
validaram serviços digitais transfronteiras 
essenciais no mercado interno baseados em 
módulos comuns. Estes serviços já 
atingiram ou atingirão no futuro próximo o 
nível de maturidade necessário para a sua 
implantação. Alguns projetos de interesse 
comum em curso já demonstraram o 
evidente valor acrescentado da ação a nível 
europeu, nomeadamente nos domínios do 
património cultural (Europeana), da 
proteção à infância (Internet mais segura, 
nomeadamente o programa Internet 
melhor para as crianças) e da segurança 
social (EESSI), tendo entretanto sido 
apresentadas novas propostas, 
designadamente no domínio da proteção 
dos consumidores (ODR).

Or. en

Alteração 6
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Dado o seu importante e 
reconhecido papel na proteção e na 
capacitação das crianças, o 
funcionamento do programa Internet 
mais segura (o futuro programa «Internet 



PE514.689v01-00 6/46 AM\941114PT.doc

PT

melhor para as crianças») – com os 
respetivos nós de sensibilização, serviços 
telefónicos de ajuda e linhas diretas –
deve ser garantido a partir de 2014.

Or. en

Alteração 7
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Cumpre manter o financiamento do 
programa Internet mais segura, incluindo 
os centros para uma Internet mais segura 
nos Estados-Membros (com nós de 
sensibilização, serviços telefónicos de 
ajuda e linhas diretas) e do programa 
Internet melhor para as crianças.

Or. en

Alteração 8
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

No que respeita às infraestruturas de 
serviços digitais, os módulos têm 
prioridade em relação a quaisquer outras 
infraestruturas de serviços digitais, na 
medida em que são indispensáveis às
mesmas. As infraestruturas de serviços 
digitais devem, nomeadamente, gerar valor 
acrescentado europeu e satisfazer 
necessidades comprovadas. Devem, tanto 
em termos técnicos como operacionais, ter 

No que respeita às infraestruturas de 
serviços digitais, os módulos e as 
infraestruturas digitais com elementos 
que possam ser utilizados por outros 
fornecedores de serviços têm prioridade 
em relação a quaisquer outras 
infraestruturas de serviços digitais, na 
medida em que proporcionam uma base a 
ser aproveitada pelas mesmas. As 
infraestruturas de serviços digitais devem, 
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maturidade suficiente para serem 
implantadas, o que deve ser comprovado 
por um projeto-piloto bem-sucedido. As 
infraestruturas devem basear-se num plano 
de sustentabilidade concreto, que assegure 
o funcionamento a longo prazo – para além 
do CEF – das plataformas de serviços de 
base. A assistência financeira ao abrigo do 
presente regulamento deve, pois, sempre 
que possível, ser gradualmente suprimida, 
devendo ser mobilizado financiamento 
proveniente de outras fontes, com exceção 
do CEF.

nomeadamente, gerar valor acrescentado 
europeu e satisfazer necessidades 
comprovadas. Devem, tanto em termos 
técnicos como operacionais, ter maturidade 
suficiente para serem implantadas, o que 
deve ser comprovado por um projeto-piloto 
bem-sucedido. As infraestruturas devem 
basear-se num plano de sustentabilidade 
concreto, que assegure o funcionamento a 
longo prazo – para além do CEF – das 
plataformas de serviços de base. A 
assistência financeira ao abrigo do presente 
regulamento deve, pois, sempre que 
possível, ser gradualmente suprimida, 
devendo ser mobilizado financiamento 
proveniente de outras fontes, com exceção 
do CEF.

Or. en

Justificação

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Alteração 9
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O financiamento deve ser concedido 
prioritariamente às infraestruturas de 
serviços digitais que são necessárias para 
cumprir obrigações legais impostas pelo 

Suprimido
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direito da UE e/ou estão a desenvolver ou 
fornecer módulos suscetíveis de ter um 
impacto substancial no desenvolvimento 
de serviços públicos pan-europeus, de 
modo a apoiar infraestruturas de serviços 
digitais múltiplas e, com o tempo, 
construir gradualmente um ecossistema 
europeu de interoperabilidade. Neste 
contexto, entende-se por «obrigações 
legais» disposições específicas que exijam 
o desenvolvimento ou a utilização de 
infraestruturas de serviços digitais, ou 
exijam resultados que apenas possam ser 
obtidos com recurso a infraestruturas 
europeias de serviços digitais.

Or. en

Alteração 10
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A Agenda Digital para a Europa 
determina que, em 2020, todos os europeus 
devem ter acesso à Internet com débitos 
superiores a 30 Mb/s e, no mínimo, 50% 
dos agregados familiares europeus devem 
ter ligações à Internet com débitos 
superiores a 100 Mb/s.

(11) A Agenda Digital para a Europa 
determina que, em 2020, todos os europeus 
devem ter acesso à Internet com débitos 
superiores a 30 Mb/s e, no mínimo, 50% 
dos agregados familiares europeus devem 
ter ligações à Internet com débitos 
superiores a 100 Mb/s. No entanto, tendo 
em conta a célere evolução das 
tecnologias, conducente a ligações de 
Internet cada vez mais rápidas, é hoje 
apropriado ter como objetivo, em relação 
a todos os agregados familiares da UE, 
ligações de Internet com um débito 
superior a 100 Mbps, tendo 50 % dos 
agregados familiares um acesso a 1 Gbps. 

Or. en
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Alteração 11
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Um mercado europeu com quase 
500 milhões de pessoas ligadas por banda 
larga de alta velocidade funcionaria como 
ponta de lança para o desenvolvimento do 
mercado interno, criando uma massa 
crítica de utilizadores unitária, expondo 
todas as regiões a novas oportunidades e 
dando a cada utilizador um valor 
acrescentado, bem como propiciando à 
União a capacidade de ser a mais 
avançada economia baseada no 
conhecimento a nível mundial. A 
instalação rápida da banda larga de alta 
velocidade é decisiva para o 
desenvolvimento da produtividade 
europeia e para e emergência de novas e 
pequenas empresas capazes de assumir a 
liderança em diversos setores como, por 
exemplo, os cuidados de saúde, a 
indústria transformadora e os serviços.

Or. en

Alteração 12
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A combinação de novas 
oportunidades em matéria de 
infraestruturas com serviços novos, 
inovadores e interoperáveis deve pôr em 
marcha um círculo virtuoso, ao estimular 
uma procura crescente de banda larga de 
alta velocidade, à qual, em termos 
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comerciais, seria aconselhável responder.

Or. en

Alteração 13
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) Enquanto a implantação de 
ligações por fibra ótica e por banda larga 
ultrarrápida na Europa continua a ser 
insatisfatória, outras economias estão a 
assumir a liderança global, oferecendo 
capacidade e velocidades sensivelmente 
mais elevadas, de 1 Gbps ou superior. O 
investimento em fibra, tanto na 
infraestrutura FttH, como passiva da rede 
de ligação ao PAN («backhaul»), é um 
ingrediente crucial, se a União pretende 
albergar a inovação, novos 
conhecimentos e serviços.

Or. en

Alteração 14
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 11-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-C) As metas para 2020 devem ser 
revistas, para que a União alcance a 
velocidade de banda larga mais alta do 
mundo, procurando garantir que, até 
2020, todos os cidadãos da União tenham 
acesso a um débito de 100 Mbps e que 
50 % dos agregados familiares da UE 
tenham acesso a 1 Gbps ou superior.
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Or. en

Alteração 15
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) O financiamento público 
concedido à banda larga deve ser apenas 
canalizado para as infraestruturas 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 16
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-B) É de vital importância para a 
conclusão do Mercado Único Digital da 
União Europeia assegurar que os 
consumidores possam facilmente aceder a 
conteúdos, serviços e aplicações da sua 
eleição, bem como distribuí-los 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 
se espere que a concorrência discipline os 
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operadores, os progressos têm sido muito 
lentos, pelo que as redes de 
telecomunicações financiadas por fundos 
públicos, abrangidas pelo presente 
regulamento, devem ser proibidas de 
bloquear serviços lícitos.

Or. en

Alteração 17
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-B) É de vital importância para a 
conclusão do Mercado Único Digital da 
União Europeia assegurar que os 
consumidores possam facilmente aceder a 
conteúdos, serviços e aplicações da sua 
eleição, bem como distribuí-los 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 
se espere que a concorrência discipline os 
operadores, os progressos têm sido muito 
lentos, pelo que as redes de 
telecomunicações financiadas por fundos 
públicos, abrangidas pelo presente 
regulamento, devem ser proibidas de 
bloquear serviços.

Or. en

Alteração 18
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
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Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A assistência financeira a projetos de 
interesse comum deve ser complementada 
por ações horizontais, incluindo assistência 
técnica, medidas de incentivo à procura e 
coordenação, que devem ter por objetivo 
maximizar o impacto da intervenção da 
União.

(19) A assistência financeira a projetos de 
interesse comum deve ser complementada 
por ações de apoio ao programa, incluindo 
assistência técnica, medidas de incentivo à 
procura e coordenação, que devem ter por 
objetivo maximizar o impacto da 
intervenção da União.

Or. en

Alteração 19
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-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, bem 
como estabelecer um registo europeu das 
redes de telecomunicações, se possível, 
complementada por informações 
semelhantes sobre as redes de energia e 
de transporte.

Or. en

Alteração 20
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
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Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A Comissão é assistida por um grupo 
de peritos composto por representantes dos
Estados-Membros, que é consultado e 
contribui, nomeadamente, para a 
monitorização da aplicação das presentes 
orientações, o planeamento, a avaliação e a 
resolução dos problemas de aplicação.

(22) A Comissão é assistida por um grupo 
de peritos composto por representantes de 
todos os Estados-Membros, que é 
consultado e contribui, nomeadamente,
para a monitorização da aplicação das 
presentes orientações, o planeamento, a 
avaliação e a resolução dos problemas de 
aplicação.

Or. ro

Alteração 21
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece 
orientações para a implantação e 
interoperabilidade tempestivas de projetos 
de interesse comum no domínio das redes 
transeuropeias de telecomunicações.

1. O presente regulamento estabelece 
orientações para a implantação e 
interoperabilidade tempestivas de projetos 
de interesse comum no domínio das redes 
transeuropeias digitais.

Or. en

Alteração 22
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

«Redes de telecomunicações», redes de 
banda larga e infraestruturas de serviços 
digitais;

«Redes digitais», redes de banda larga e 
infraestruturas de serviços digitais;
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Or. en

Alteração 23
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «Redes de banda larga», redes de acesso 
com e sem fios (inclusive por satélite), 
infraestruturas auxiliares e redes de base 
capazes de fornecer conectividade com 
débito muito elevado, contribuindo dessa 
forma para a consecução das metas de 
banda larga da Agenda Digital para a 
Europa;

f) «Redes de banda larga», redes de acesso 
com e sem fios, inclusive por satélite, 
infraestruturas auxiliares e redes de base 
capazes de fornecer conectividade com 
débito muito elevado, contribuindo dessa 
forma para a consecução das metas de 
banda larga da Agenda Digital para a 
Europa;

Or. en

Justificação

Para efeitos de neutralidade tecnológica, cumpre mencionar todos os tipos possíveis de 
tecnologia. Os serviços por satélite podem igualmente ser abrangidos, em determinadas 
circunstâncias.

Alteração 24
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «Redes de banda larga», redes de acesso 
com e sem fios (inclusive por satélite), 
infraestruturas auxiliares e redes de base 
capazes de fornecer conectividade com 
débito muito elevado, contribuindo dessa 
forma para a consecução das metas de 
banda larga da Agenda Digital para a 
Europa;

f) «Redes de banda larga», redes de acesso 
com e sem fios (inclusive por satélite), 
infraestruturas auxiliares e redes de base 
capazes de fornecer conectividade com 
débito muito elevado, contribuindo dessa 
forma para a consecução das metas de 
banda larga de 100 Mbps e 1 Gbps, 
quando possível, e superior;
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Or. en

Alteração 25
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) contribuir para o crescimento económico 
e para a realização do mercado único 
digital, em apoio da competitividade da 
economia europeia, designadamente das 
pequenas e médias empresas (PME);

a) contribuir para o crescimento económico 
e para a realização e o bom funcionamento
do mercado único digital, em apoio da 
competitividade da economia europeia, 
designadamente das pequenas e médias 
empresas (PME);

Or. en

Alteração 26
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) 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.

b) contribuir para a melhoria da vida 
quotidiana dos cidadãos, das empresas e 
das administrações públicas a todos os 
níveis, promovendo as redes de banda 
larga, a interligação e interoperabilidade 
das redes de telecomunicações nacionais,
regionais e locais, bem como o acesso
aberto e não discriminatório às mesmas e 
a inclusão digital, tendo presente que as 
regiões menos povoadas e menos 
desenvolvidas devem também ser 
incluídas e devem dispor de ligações. Para 
realizar o mercado único digital, deve ser 
assegurada uma estreita cooperação e 
coordenação de atividades no âmbito do 
Mecanismo Interligar a Europa com 
ações nacionais e regionais de banda 
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larga.

Or. en

Alteração 27
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) cumprir as obrigações legais 
impostas pelo direito da UE e/ou 
desenvolver ou fornecer módulos 
suscetíveis de ter um impacto substancial 
no desenvolvimento de serviços públicos 
pan-europeus, de modo a apoiar 
infraestruturas de serviços digitais 
múltiplas e, com o tempo, construir 
gradualmente um ecossistema europeu de 
interoperabilidade. 

Or. ro

Alteração 28
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os projetos de interesse comum podem 
abranger todo o seu ciclo, incluindo os 
estudos de viabilidade, a execução, o 
funcionamento continuado, a coordenação 
e a avaliação.

2. Os projetos de interesse comum podem 
abranger todo o seu ciclo, incluindo os 
estudos de viabilidade, a execução, o 
funcionamento e o desenvolvimento
continuado, a coordenação e a avaliação.

Or. ro
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Alteração 29
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os projetos de interesse comum podem
ser apoiados através de ações horizontais.

3. Os projetos de interesse comum devem, 
sempre que possível, ser apoiados através 
de ações horizontais.

Or. en

Alteração 30
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os projetos de interesse comum podem 
ser apoiados através de ações horizontais.

3. Os projetos de interesse comum podem 
ser apoiados através de ações de apoio ao 
programa.

Or. en

Alteração 31
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As ações que contribuem para projetos 
de interesse comum no domínio das 
infraestruturas de serviços digitais podem 
ser apoiadas por:

a) As ações que contribuem para projetos 
de interesse comum no domínio das 
infraestruturas de serviços digitais podem 
ser apoiadas por:

a) contratos públicos e/ou – contratos públicos. 

b) subvenções.
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Or. ro

Alteração 32
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

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

Texto da Comissão Alteração

3-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. en

Alteração 33
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As ações horizontais são apoiadas por: c) As ações de apoio ao programa são 
apoiadas por:

Or. en

Alteração 34
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As ações horizontais são apoiadas por: c) As ações horizontais são apoiadas por:
a) contratos públicos e/ou – contratos públicos.

b) subvenções.
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Or. ro

Alteração 35
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. É conferida prioridade absoluta ao 
financiamento de módulos que sejam 
fundamentais e tenham perspetivas 
demonstráveis de serem utilizados para o 
desenvolvimento, implantação e 
exploração de outras infraestruturas de 
serviços digitais enumeradas no anexo.

2. É conferida prioridade absoluta ao 
financiamento de módulos e de 
infraestruturas de serviços digitais que 
tenham atingido um estádio de 
maturidade, que incluam modelos 
técnicos (como, por exemplo, um modelo 
de dados interoperáveis, uma norma para 
direitos de acesso ou um modelo de rede 
que ligue todos os Estados-Membros) e 
tenham perspetivas demonstráveis de 
serem utilizados para o desenvolvimento, 
implantação e exploração de outras 
infraestruturas de serviços digitais 
enumeradas no anexo

Or. en

Justificação

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Alteração 36
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A segunda prioridade é conferida a 
infraestruturas de serviços digitais de apoio 
a disposições específicas da legislação da 
União, baseadas em módulos existentes.

3. A prioridade é igualmente conferida a
outras infraestruturas de serviços digitais, 
conforme enumerado no anexo (Secção 
1.2.).

Or. en

Alteração 37
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) Dado que as plataformas de serviços de 
base são indispensáveis à implantação de 
qualquer infraestrutura de serviços 
digitais, o apoio das plataformas de 
serviços de base e dos seus módulos 
comuns é prioritário em relação ao dos 
serviços genéricos.

Or. en

Alteração 38
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Com base nos objetivos enunciados no 
artigo 3.º e em função do orçamento 
disponível, os programas de trabalho 
podem definir outros critérios de 
elegibilidade e prioridade no domínio das 

4. Com base nos objetivos enunciados no 
artigo 3.º e em função do orçamento 
disponível, os programas de trabalho, tal 
como definidos no Regulamento (UE) n.º 
/  que institui o Mecanismo Interligar a 
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infraestruturas de serviços digitais. Europa («programas de trabalho»),
podem definir outros critérios de 
elegibilidade e prioridade no domínio das 
infraestruturas de serviços digitais.

Or. en

Alteração 39
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Com base nos objetivos enunciados no 
artigo 3.º e em função do orçamento 
disponível, os programas de trabalho 
podem definir outros critérios de 
elegibilidade e prioridade no domínio das 
infraestruturas de serviços digitais.

4. Com base nos objetivos enunciados no 
artigo 3.º e no anexo ao presente 
regulamento, e em função do orçamento 
disponível, os programas de trabalho 
podem definir outros critérios de 
elegibilidade e prioridade no domínio das 
infraestruturas de serviços digitais.

Or. en

Justificação

Cumpre salientar que o anexo também se insere nos critérios para a seleção dos projetos e, 
por conseguinte, não pode ser ignorado.

Alteração 40
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) prestar um contributo significativo para 
a realização dos objetivos da Agenda 
Digital para a Europa;

a) prestar um contributo significativo para 
a realização dos objetivos de banda larga 
de 100 Mbps e 1 Gbps, quando possível, e 
superior;

Or. en
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Alteração 41
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) utilizar a tecnologia considerada mais 
adequada para responder às necessidades 
do domínio em causa, tendo em conta 
fatores geográficos, sociais e económicos, 
com base em critérios objetivos e no 
respeito do princípio da neutralidade 
tecnológica;

Suprimido

Or. en

Alteração 42
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) utilizar tecnologia de ponta e/ou ser 
baseadas em modelos de negócio 
inovadores, e possuir um elevado 
potencial de replicação.

f) 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

Alteração 43
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
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Artigo 6 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os critérios enunciados na alínea f) do 
número anterior não são obrigatórios 
para projetos financiados a partir de 
contribuições adicionais prestadas para o 
efeito em conformidade com o artigo 15.º, 
n.º 2, do Regulamento (UE) n.º xxx/2012 
[Regulamento CEF].

Suprimido

Or. en

Alteração 44
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os critérios de elegibilidade para ações
horizontais são definidos nos programas de 
trabalho.

7. Os critérios de elegibilidade para ações
de apoio ao programa são definidos nos 
programas de trabalho.

Or. en

Alteração 45
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

A União pode estabelecer contactos, 
debater, trocar informações e cooperar com 
as autoridades públicas ou quaisquer outras 
organizações de países terceiros para 
atingir qualquer dos objetivos visados pelas 
presentes orientações. Entre outros 
objetivos, essa cooperação deve procurar 

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

promover a interoperabilidade entre as 
redes digitais da União e as redes digitais
de países terceiros.

Or. en

Alteração 46
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 8 – 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 CEF,  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 CEF, os 
Estados-Membros e a Comissão devem 
trocar informações e boas práticas sobre os 
progressos alcançados na aplicação das 
presentes orientações. Deve ser enviada ao 
Parlamento Europeu uma súmula anual 
dessas informações. Os Estados-Membros 
devem envolver neste processo as 
autoridades locais e regionais.

Or. en

Alteração 47
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão consulta e é assistida por 
um grupo de peritos, composto por um 
representante de cada Estado-Membro. Em 
particular, o grupo de peritos assiste a 
Comissão:

2. A Comissão consulta e é assistida por 
um grupo de peritos, composto por um 
representante de cada Estado-Membro. Em 
particular, o grupo de peritos assiste a 
Comissão:

(a) na monitorização da aplicação das a) na monitorização da aplicação das 
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presentes orientações; presentes orientações;
(b) na elaboração de planos ou estratégias 
nacionais, se for caso disso;

(b) na elaboração de planos ou estratégias 
nacionais, se for caso disso;

(c) na adoção de medidas para avaliar a 
execução dos programas de trabalho, no 
plano técnico e financeiro;

(c) na adoção de medidas para avaliar a 
execução dos programas de trabalho, no 
plano técnico e financeiro;

(d) na resolução de problemas de aplicação 
novos ou existentes.

(d) na resolução de problemas de aplicação 
novos ou existentes;

O grupo de peritos pode igualmente 
examinar qualquer outra questão 
relacionada com o desenvolvimento das 
redes transeuropeias de telecomunicações.

(e) na cartografia das infraestruturas e no 
intercâmbio de informações.

O grupo de peritos pode igualmente 
examinar qualquer outra questão 
relacionada com o desenvolvimento das 
redes transeuropeias de telecomunicações.

O grupo de peritos assiste a Comissão, 
designadamente, no trabalho preparatório 
que antecede a elaboração do programa 
de trabalho anual e plurianual e a sua 
revisão, referidos, respetivamente, no 
artigo 17.º, n.ºs 1 e 2, do Regulamento 
(UE) n.º xxxx/2012 que institui o 
Mecanismo Interligar a Europa.
Para o efeito, o grupo de peritos 
desenvolve uma cooperação estruturada 
com todas as partes envolvidas no 
planeamento, no desenvolvimento e na 
gestão das redes e dos serviços de 
telecomunicações, como, entre outros, 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.
A Comissão e o Banco Europeu de 
Investimento votam especial atenção às 
observações do grupo de peritos e 
justificam devidamente todos os casos em 
que essas observações não forem 
respeitadas. A Comissão informa o grupo 
de peritos, em cada uma das suas 
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reuniões, dos progressos alcançados na 
execução do programa de trabalho.

Or. en

Alteração 48
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) na elaboração de planos ou estratégias 
nacionais, se for caso disso;

(b) na coordenação de planos ou 
estratégias nacionais, se for caso disso;

Or. en

Alteração 49
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – último parágrafo

Texto da Comissão Alteração

O grupo de peritos pode igualmente 
examinar qualquer outra questão 
relacionada com o desenvolvimento das 
redes transeuropeias de telecomunicações.

O grupo de peritos pode igualmente 
examinar qualquer outra questão 
relacionada com o desenvolvimento das 
redes transeuropeias digitais.

Or. en

Alteração 50
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 51
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Anexo – secção 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

De um modo geral, as intervenções no 
domínio das infraestruturas de serviços 
digitais adotam uma abordagem cuja 
arquitetura comporta duas camadas: as 
plataformas de serviços de base e os 
serviços genéricos. Dado que as 
plataformas de serviços de base são 
indispensáveis à implantação de qualquer 
infraestrutura de serviços digitais, o apoio 
das plataformas de serviços de base e dos 
seus módulos comuns é prioritário em 
relação ao dos serviços genéricos.

De um modo geral, as intervenções no 
domínio das infraestruturas de serviços 
digitais adotam uma abordagem cuja 
arquitetura comporta duas camadas: as 
plataformas de serviços de base e os 
serviços genéricos.

Or. en

Alteração 52
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
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Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo – secção 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As plataformas de serviços de base e os 
respetivos módulos comuns respondem às 
necessidades de interoperabilidade e 
segurança dos projetos de interesse 
comum. Destinam-se a permitir a interação 
digital entre as autoridades públicas e os 
cidadãos, entre as autoridades públicas e as 
empresas e organizações, ou entre as 
autoridades públicas de diferentes 
Estados-Membros através de plataformas 
de interação normalizadas, transfronteiras e 
conviviais. Os módulos das infraestruturas 
de serviços digitais têm prioridade em 
relação a quaisquer outras infraestruturas 
de serviços digitais, na medida em que são 
indispensáveis às mesmas. Os serviços 
genéricos asseguram a ligação às 
plataformas de serviços de base e permitem 
que os serviços nacionais de valor 
acrescentado utilizem as plataformas de 
serviços de base. Ao estabelecerem a 
ligação entre os serviços nacionais e as 
plataformas de serviços de base, os 
serviços genéricos permitem que as 
autoridades públicas, as organizações, as 
empresas e/ou os cidadãos nacionais 
tenham acesso às plataformas de serviços 
de base para realizarem as suas operações 
transfronteiras. É necessário garantir a 
qualidade dos serviços e apoio às partes 
envolvidas em operações transnacionais.
São estes que apoiam e fomentam a 
aceitação das plataformas de serviços de 
base.

As plataformas de serviços de base 
respondem às necessidades de 
interoperabilidade e segurança dos projetos 
de interesse comum. Destinam-se a 
permitir a interação digital entre as 
autoridades públicas e os cidadãos, entre as 
autoridades públicas e as empresas e 
organizações, ou entre as autoridades 
públicas de diferentes Estados-Membros 
através de plataformas de interação 
normalizadas, transfronteiras e conviviais.
As infraestruturas de serviços digitais que 
proporcionam uma parte integrante de 
outras infraestruturas de serviços digitais, 
ou que podem constituir um modelo para 
novas plataformas, têm prioridade em 
relação a quaisquer outras infraestruturas 
de serviços digitais, na medida em que são 
indispensáveis às mesmas Os serviços 
genéricos asseguram a ligação às 
plataformas de serviços de base e permitem 
que os serviços nacionais de valor 
acrescentado utilizem as plataformas de 
serviços de base. Ao estabelecerem a 
ligação entre os serviços nacionais e as 
plataformas de serviços de base, os 
serviços genéricos permitem que as 
autoridades públicas, as organizações, as 
empresas e/ou os cidadãos nacionais 
tenham acesso às plataformas de serviços 
de base para realizarem as suas operações 
transfronteiras. É necessário garantir a 
qualidade dos serviços e apoio às partes 
envolvidas em operações transnacionais.
São estes que apoiam e fomentam a 
aceitação das plataformas de serviços de 
base.

Or. en
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Justificação

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Alteração 53
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – secção 1 – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Outras infraestruturas de serviços
digitais a priori identificadas como 
elegíveis em conformidade com o artigo 
6.º, n.º 1:

2. Plataformas de serviços de base a priori 
identificadas como elegíveis em 
conformidade com o artigo 6.º, n.º 1:

Or. en

Justificação

Não é claro, na redação original, qual é o papel das «plataformas de serviços de base», tais 
como definidas no artigo 2.º, porquanto apenas a alínea f) parece mencionar explicitamente 
uma plataforma de serviços de base. Por conseguinte, ou todos os serviços são plataformas 
de serviços de base, ou a definição não tem qualquer secção correspondente no texto.

Alteração 54
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Anexo I – secção 1 – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Outras infraestruturas de serviços 2. Outras infraestruturas de serviços 
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digitais a priori identificadas como 
elegíveis em conformidade com o artigo 
6.º, n.º 1:

digitais a priori identificadas como 
elegíveis em conformidade com o artigo 
6.º, n.ºs 1 e 3:

Or. en

Alteração 55
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo – secção 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Acesso aos recursos digitais do 
património europeu: trata-se da plataforma 
de serviços de base alicerçada no atual 
portal Europeana. A plataforma oferecerá 
um ponto de acesso único a objetos do 
património cultural europeu, um conjunto 
de especificações de interface para a 
interação com a infraestrutura (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 infraestrutura.

(f) Acesso aos recursos digitais do 
património europeu: trata-se da plataforma 
de serviços de base alicerçada no atual 
portal Europeana. A plataforma oferece o
ponto de acesso central a objetos do 
património cultural europeu, um conjunto 
de especificações de interface para a 
interação com a infraestrutura (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 infraestrutura.

Or. en

Justificação

A Europeana já proporciona esse acesso. De facto, o modelo de interoperabilidade de dados 
e a normalização de direitos da Europeana são tão avançados que estão a ser copiados por 
bibliotecas digitais na América do Norte, em África e na Coreia. De igual modo, não 
representa um ponto de acesso único, pois visa propiciar ao utilizador, por intermédio da 
API, o acesso em qualquer lugar e a qualquer momento.

Alteração 56
Jürgen Creutzmann, Graham Watson
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Proposta de regulamento
 Anexo 1 – secção 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) infraestruturas de serviços para uma 
Internet mais segura: trata-se da 
plataforma de base de serviços que 
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. São igualmente 
incluídas medidas para o tratamento das 
denúncias de conteúdos respeitantes a 
abusos sexuais, nomeadamente a 
disponibilização, a nível nacional, de 
linhas diretas para a denúncia de abusos, 
serviços telefónicos de ajuda e ações de 
sensibilização, bem como a ligação com 
autoridades policiais, incluindo 
organizações internacionais, como a 
Interpol, e, quando adequado, medidas 
para a supressão desses conteúdos pelos 
sítios Web pertinentes. Estas ações são 
apoiadas por bases de dados comuns e 
serviços genéricos, tais como:
(a) plataformas de formação e 
desenvolvimento de boas práticas 
destinadas aos centros para uma Internet 
mais segura situados nos 
Estados-Membros;
(b) linhas nacionais de assistência para 
crianças, pais e acompanhantes, que 
indiquem os melhores meios para as 
crianças utilizarem a Internet evitando as 
ameaças provenientes de conteúdos e 
comportamentos nocivos e ilegais, e a 
respetiva infraestrutura de apoio 
logístico;
(c) linhas diretas nacionais para a 
comunicação de conteúdos 
pedopornográficos na Internet;
(d) campanhas de sensibilização a nível 
nacional;
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(e) ferramentas que assegurem o acesso a 
conteúdos e serviços adequados a cada 
faixa etária;
(f) software que permita a denúncia fácil 
e rápida de conteúdos ilegais e a sua 
supressão, bem como a denúncia de 
práticas de aliciamento e assédio;
(g) sistemas de software que permitam 
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

Justificação

Nos últimos anos, os centros para uma Internet mais segura têm sido muito apreciados, pelo 
que importa que prossigam a sua atividade. A redação inicial não propiciava um 
financiamento suficiente para todas as operações, designadamente as campanhas de 
sensibilização, que são atualmente financiadas pela UE. Por conseguinte, a plataforma para 
uma Internet mais segura passa a integrar os módulos de base, no intuito de refletir a sua 
importância e assegurar um financiamento prioritário. Além disso, cumpre salientar que, a 
fim de assegurar uma melhor cooperação com as autoridades policiais nacionais, as linhas 
diretas e os serviços telefónicos de ajuda devem ser implantados a nível nacional em vez de 
constituírem um serviço centralizado da UE.

Alteração 57
Jürgen Creutzmann, Graham Watson

Proposta de regulamento
 Anexo – secção 1 – ponto 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Infraestruturas de serviços para uma 
Internet mais segura: trata se da 
plataforma de base de serviços que 
permitirá adquirir, explorar e manter 
meios de computação, bases de dados e
ferramentas de software partilhados 
destinados aos centros para uma Internet 

Suprimido
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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, 
quando adequado, supervisionem a 
supressão desses conteúdos pelos sítios 
Web em causa.  Estas ações apoiar-se-ão 
em bases de dados comuns.

Or. en

Justificação

Nos últimos anos, os centros para uma Internet mais segura têm sido muito apreciados, pelo 
que importa que prossigam a sua atividade. A redação inicial não propiciava um 
financiamento suficiente para todas as operações, designadamente as campanhas de 
sensibilização, que são atualmente financiadas pela UE. Por conseguinte, a plataforma para 
uma Internet mais segura passa a integrar os módulos de base, no intuito de refletir a sua 
importância e assegurar um financiamento prioritário. Além disso, cumpre salientar que, a 
fim de assegurar uma melhor cooperação com as autoridades policiais nacionais, as linhas 
diretas e os serviços telefónicos de ajuda devem ser implantados a nível nacional em vez de 
constituírem um serviço centralizado da UE.

Alteração 58
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Anexo – secção 1 – ponto 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Infraestruturas de serviços para uma 
Internet mais segura: trata-se da plataforma 
de base de serviços que 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 

(g) Infraestruturas de serviços para uma 
Internet mais segura: trata-se da plataforma 
de base de serviços que 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. Os centros para uma 
Internet mais segura situados nos 
Estados-Membros constituem o elemento 
essencial das infraestruturas de serviços 



AM\941114PT.doc 35/46 PE514.689v01-00

PT

com as autoridades políticas, 
nomeadamente organizações 
internacionais, como a Interpol, e, quando 
adequado, supervisionem a supressão 
desses conteúdos pelos sítios Web em 
causa.  Estas ações apoiar-se-ão em bases 
de dados comuns.

para uma Internet mais segura, cujos 
serviços telefónicos de ajuda, linhas 
diretas para a denúncia de abusos e ações 
de sensibilização se revestem de particular 
importância. Por conseguinte, os nós de 
sensibilização, os serviços telefónicos de 
ajuda e as linhas diretas dos referidos 
centros necessitam de um financiamento 
anual garantido de, pelo menos, 15 
milhões de euros. São também incluídos 
os serviços de apoio logístico que efetuem 
o tratamento das denúncias de conteúdos 
respeitantes a abusos sexuais, bem como o
contacto com as autoridades policiais, 
nomeadamente organizações 
internacionais, como a Interpol, e, quando 
adequado, supervisionam a supressão 
desses conteúdos pelos sítios Web em 
causa.  Estas ações apoiar-se-ão em bases 
de dados comuns.

Or. en

Alteração 59
Vicky Ford, Erik Bánki

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 1 – ponto 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Infraestruturas de serviços para uma 
Internet mais segura: trata-se da plataforma 
de base de serviços que 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, quando 
adequado, supervisionem a supressão 

(g) Infraestruturas de serviços para uma 
Internet mais segura: trata-se da plataforma 
de base de serviços que 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. Os centros para uma 
Internet mais segura situados nos 
Estados-Membros constituem o elemento 
essencial das infraestruturas de serviços 
para uma Internet mais segura, cujos 
serviços telefónicos de ajuda, linhas 
diretas para a denúncia de abusos e ações 
de sensibilização se revestem de particular 
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desses conteúdos pelos sítios Web em 
causa. Estas ações apoiar-se-ão em bases 
de dados comuns.

importância. São também incluídos os 
serviços de apoio logístico que efetuem o 
tratamento das denúncias de conteúdos 
respeitantes a abusos sexuais, bem como o
contacto com as autoridades policiais, 
nomeadamente organizações 
internacionais, como a Interpol, e, quando 
adequado, supervisionam a supressão 
desses conteúdos pelos sítios Web em 
causa. Estas ações apoiar-se-ão em bases 
de dados comuns.

Or. en

Alteração 60
Claudette Abela Baldacchino

Proposta de regulamento
Anexo – secção 1 – ponto 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Infraestruturas de serviços para uma 
Internet mais segura: trata-se da plataforma 
de base de serviços que 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, quando 
adequado, supervisionem a supressão 
desses conteúdos pelos sítios Web em 
causa. Estas ações apoiar-se-ão em bases 
de dados comuns.

(g) Infraestruturas de serviços para uma 
Internet mais segura: trata-se da plataforma 
de base de serviços que 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. Os centros para uma 
Internet mais segura situados nos 
Estados-Membros constituem o elemento 
essencial das infraestruturas de serviços 
para uma Internet mais segura. Apenas os 
centros que integram os serviços de base 
da União garantem o valor acrescentado 
da UE. São também incluídos os serviços 
de apoio logístico que efetuem o 
tratamento das denúncias de conteúdos 
respeitantes a abusos sexuais, bem como o
contacto com as autoridades policiais, 
nomeadamente organizações 
internacionais, como a Interpol, e, quando 
adequado, supervisionam a supressão 
desses conteúdos pelos sítios Web em 
causa. Estas ações apoiar-se-ão em bases 
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de dados comuns.

Or. en

Alteração 61
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
 Anexo – secção 1 – ponto 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Infraestruturas de serviços para uma 
Internet mais segura: trata-se da plataforma 
de base de serviços que 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, quando 
adequado, supervisionem a supressão 
desses conteúdos pelos sítios Web em 
causa. Estas ações apoiar-se-ão em bases 
de dados comuns.

(g) Infraestruturas de serviços para uma 
Internet mais segura: trata-se da plataforma 
de base de serviços que permitirá adquirir, 
explorar e manter meios de computação, 
bases de dados e ferramentas de software 
partilhados destinados aos centros para 
uma Internet mais segura, designadamente 
nós de sensibilização, serviços telefónicos 
de ajuda e linhas diretas, 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, 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 62
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
 Anexo – secção 1 – ponto – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Infraestruturas de serviços para uma (g) Infraestruturas de serviços para uma 
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Internet mais segura: trata-se da plataforma 
de base de serviços que 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, quando 
adequado, supervisionem a supressão 
desses conteúdos pelos sítios Web em 
causa. Estas ações apoiar-se-ão em bases 
de dados comuns.

Internet mais segura: trata-se da plataforma 
de base de serviços que 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 e serviços telefónicos de 
ajuda nacionais que efetuem o tratamento 
das denúncias de conteúdos respeitantes a 
abusos sexuais, possam entrar em contacto 
com as autoridades policiais, 
nomeadamente organizações 
internacionais, como a Interpol, e, quando 
adequado, supervisionem a supressão 
desses conteúdos pelos sítios Web em 
causa. Estas ações apoiar-se-ão em bases 
de dados comuns.

Or. en

Justificação

A rede de serviços telefónicos de ajuda nacionais, que existe desde 1999, já comprovou o seu 
valor e, por conseguinte, deve ser mantido.

Alteração 63
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Anexo – secção 1 – ponto 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) Implantação de infraestruturas nos 
transportes públicos que permitam a 
utilização de serviços móveis de 
proximidade seguros e interoperáveis: 
trata-se da implantação de infraestruturas 
nos transportes públicos que permitam a 
utilização de serviços móveis de 
proximidade seguros e interoperáveis que 
proporcionará aos cidadãos, às empresas 
e às organizações o acesso a uma 
panóplia de serviços inovadores em 
termos de mobilidade em toda a União.
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Or. en

Alteração 64
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo – secção 1 – ponto 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) Registos eletrónicos e/ou sistemas 
de TI nacionais, cujas criação e 
interligação se tornaram obrigatórias a 
nível europeu em virtude de numerosos 
regulamentos, diretivas e decisões.

Or. ro

Alteração 65
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Anexo - secção 1 – ponto 2 – alínea h-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-B) Plataforma Europeia de Acesso aos 
Recursos Educativos: trata-se de uma 
plataforma cujo objetivo é explorar os 
benefícios das TIC no domínio da 
educação através do acesso a material 
didático partilhado à escala europeia. Um 
acesso rentável e a melhoria da qualidade 
do material didático através da revisão 
interpares reforçariam a coesão europeia, 
viabilizando contactos, cooperação e 
debates entre os estudantes e no mundo 
académico. Serviria de espinha dorsal à 
cooperação entre instituições de ensino, 
facilitando a execução de outros 
programas da UE, como a plataforma 
central de serviços «Erasmus para 
Todos». Melhoraria o acesso à educação e 
reforçaria a posição da União no mundo 
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académico.

Or. en

Alteração 66
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo – secção 1 – ponto 2 – alínea h-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-B) Serviços de administração pública 
em linha interoperáveis e transfronteiras.

Or. ro

Alteração 67
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo – secção 2 – ponto 2 – parte introdutória – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sempre que possível, devem ser 
exploradas as potenciais sinergias entre a 
implantação das redes de banda larga e as 
outras redes de serviços de utilidade 
pública (energia, transportes, água, 
esgotos, etc.), em especial as relacionadas 
com a distribuição inteligente de 
eletricidade.

Or. en

Justificação

Enquanto os dois pontos precedentes consistem em medidas concretas, o ponto 3 parece mais 
uma condição prévia do que um objetivo e, por conseguinte, deve ser sistematicamente 
eliminado da enumeração.
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Alteração 68
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo – secção 2 – ponto 1 – alínea a-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Assistência à diminuição do fosso 
digital.

Or. ro

Alteração 69
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
 Anexo – secção 2 – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Todos os projetos apoiados 
financeiramente ao abrigo do presente 
regulamento contribuem significativamente 
para a consecução dos objetivos da Agenda 
Digital para a Europa.

Todos os projetos apoiados
financeiramente ao abrigo do presente 
regulamento contribuem significativamente 
para a consecução de uma velocidade de 
100 Mbps e 1 Gbps e superior, quando 
possível.

Or. en

Alteração 70
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
 Anexo – secção 2 – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Todos os projetos apoiados 
financeiramente ao abrigo do presente
regulamento contribuem 
significativamente para a consecução dos 
objetivos da Agenda Digital para a Europa.

Todos os projetos apoiados 
financeiramente ao abrigo da presente
secção contribuem significativamente para 
a consecução dos objetivos da Agenda 
Digital para a Europa.

Or. en
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Justificação

O ponto deve referir-se especificamente à secção respeitante à banda larga ou, caso 
contrário, deve ser colocado no princípio do anexo. Tendo em conta que todas as 
infraestruturas de serviços digitais podem não ter uma relação direta com as metas da 
Agenda Digital, cumpre clarificar que o presente regulamento apenas se aplica à secção 
relativa à banda larga.

Alteração 71
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
 Anexo – secção 2 – ponto 2 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) As ações diretamente financiadas pela 
União:

(a) As ações diretamente financiadas pela 
União possuem um elevado potencial de 
replicação, o que permite aumentar o seu 
impacto no mercado devido à sua 
capacidade de demonstração. Além disso, 
as ações:

Or. en

Justificação

Todos os projetos devem ter um elevado potencial de replicação. Os fundos públicos não 
devem ser utilizados para projetos que requeiram soluções específicas e que apenas 
funcionem em determinadas condições, mas sim para projetos que possam ser executados a 
escala mais larga. Assegura-se, assim, a coerência com o artigo 6.º, n.º 5, alínea f), que 
indica a replicação enquanto elemento cumulativo e não alternativo.

Alteração 72
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
 Anexo – secção 2 – ponto 2 – alínea a) – subalínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) utilizam tecnologia de ponta, com ou 
sem fios, capazes de fornecer serviços de 
banda larga com débito muito elevado e, 
por conseguinte, de satisfazer a procura de 

(a) utilizam tecnologia de ponta, com ou 
sem fios, capazes de fornecer serviços de 
banda larga com débito muito elevado, 
com débitos de, pelo menos, 100 Mbps e, 
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aplicações que requerem uma considerável 
largura de banda, ou

por conseguinte, de satisfazer a procura de 
aplicações que requerem uma considerável 
largura de banda, ou

Or. en

Alteração 73
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
 Anexo – secção 2 – ponto 2 – alínea a) - subalínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) possuem um elevado potencial de 
replicação, o que permite aumentar o seu 
impacto no mercado devido à sua 
capacidade de demonstração.

Suprimido

Or. en

Justificação

Todos os projetos devem ter um elevado potencial de replicação. Os fundos públicos não 
devem ser utilizados para projetos que requeiram soluções específicas e que apenas 
funcionem em determinadas condições, mas sim para projetos que possam ser executados a 
escala mais larga. Assegura-se, assim, a coerência com o artigo 6.º, n.º 5, alínea f), que 
indica a replicação enquanto elemento cumulativo e não alternativo.

Alteração 74
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Anexo – secção 2 – ponto 2 – alínea a) – subalínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) respeitam a legislação aplicável, 
nomeadamente o direito da concorrência, 
e a obrigação de garantir o acesso. 
Apenas as redes abertas à concorrência 
devem ser elegíveis para efeitos do 
financiamento público estabelecido no 
presente regulamento.
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Or. en

Alteração 75
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Anexo  – secção 2 – ponto 2 – alínea a) – subalínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) apoiam 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 
os requisitos mínimos de qualidade dos 
serviços previstos no artigo 22.º, n.º 3, 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 76
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Anexo  – secção 2 – ponto 2 – alínea a) – subalínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) apoiam a natureza aberta da 
Internet, garantindo que o bloqueio de 
serviços 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 
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horas de ponta e respeitando os requisitos 
mínimos de qualidade dos serviços 
previstos no artigo 22.º, n.º 3, 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 77
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
 Anexo – secção 2 – ponto 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As ações financiadas a partir de 
contribuições adicionais limitadas, 
fornecidas em conformidade com o artigo 
15.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
n.º xxx/2012 [Regulamento CEF], devem 
colocar no mercado novos recursos 
significativos em termos de disponibilidade 
de serviços de banda larga, velocidade e 
capacidade. Os projetos com débitos de 
transmissão inferiores a 30 Mbps devem 
prever o aumento gradual desses débitos 
para, no mínimo, 30 Mbps.

(b) As ações financiadas a partir de 
contribuições adicionais limitadas, 
fornecidas em conformidade com o artigo 
15.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
n.º xxx/2012 [Regulamento CEF], devem 
colocar no mercado novos recursos 
significativos em termos de disponibilidade 
de serviços de banda larga, velocidade e 
capacidade. Os projetos com débitos de 
transmissão inferiores a 100 Mbps devem 
prever o aumento gradual desses débitos 
para, no mínimo, 100 Mbps.

Or. en

Alteração 78
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
 Anexo – secção 2 – ponto 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As ações  financiadas a partir de (b) As ações financiadas a partir de 
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contribuições adicionais limitadas, 
fornecidas em conformidade com o artigo 
15.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 
xxx/2012 [Regulamento CEF], devem 
colocar no mercado novos recursos 
significativos em termos de disponibilidade 
de serviços de banda larga, velocidade e 
capacidade. Os projetos com débitos de 
transmissão inferiores a 30 Mbps devem 
prever o aumento gradual desses débitos 
para, no mínimo, 30 Mbps.

contribuições adicionais limitadas, 
fornecidas em conformidade com o artigo 
15.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
n.º xxx/2012 [Regulamento CEF], devem 
colocar no mercado novos recursos 
significativos em termos de disponibilidade 
de serviços de banda larga, velocidade e 
capacidade. Os projetos devem prever o 
aumento gradual desses débitos para
atingir as metas da Agenda Digital.

Or. en

Justificação

O ponto de referência deve basear-se nas metas da Agenda Digital.

Alteração 79
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
 Anexo – secção 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Secção 3. Ações horizontais Secção 3. Ações de apoio ao programa
A implantação das redes transeuropeias de 
telecomunicações, que ajudará a eliminar 
os estrangulamentos existentes no mercado 
único digital, deve ser acompanhada de 
estudos e medidas de apoio, que poderão 
consistir em:

A implantação das redes transeuropeias
digitais, que ajudará a eliminar os 
estrangulamentos existentes no mercado 
único digital, deve ser acompanhada de 
medidas de apoio, que poderão consistir 
em:

Or. en


