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_____________________________________________________________

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A Comunicação da Comissão que 
propõe uma visão europeia sobre a 
conectividade à Internet para cidadãos e 
empresas no mercado único digital14 
descreve uma série de possíveis medidas 
capazes de melhorar a conectividade na 
União Europeia.

(1) A Comunicação da Comissão de 14 
de Setembro de 2016 intitulada 
«Conectividade para um Mercado Único 
Digital Concorrencial - Rumo a uma 
Sociedade Europeia a Gigabits», que 
propõe uma visão europeia sobre a 
conectividade à Internet para cidadãos, 
instituições públicas e empresas no 
mercado único digital, descreve uma série 
de possíveis medidas capazes de melhorar 
a conectividade na União Europeia.

__________________
14 Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões: «Conectividade para 
um Mercado Único Digital Concorrencial 
- Rumo a uma Sociedade Europeia a 
Gigabits» (COM(2016) 587).
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Na sua Comunicação de 26 de 
Agosto de 2010 intitulada «Uma Agenda 
Digital para a Europa», a Comissão 
recorda que a Estratégia Europa 2020 
sublinha a importância da implantação da 
banda larga para promover a inclusão 
social e a competitividade na União, 
reafirmando o objetivo de assegurar que, 
até 2020, todos os Europeus tenham 
acesso a débitos de Internet muito mais 
elevados, superiores a 30 Mbps, e que 
50 % ou mais dos agregados familiares 
europeus sejam assinantes de ligações à 
Internet com débitos superiores a 100 
Mbps.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Entre as medidas de apoio à visão 
sobre a conectividade europeia, esta 
promove a implantação de pontos locais de 
acesso sem fio por meio de processos de 
concessão simplificados e de obstáculos 
regulamentares reduzidos. Os referidos 
pontos de acesso, incluindo os 
complementares à prestação de outros 
serviços públicos ou de caráter não 
comercial, podem contribuir de forma 
importante para a melhoria das redes de 
comunicações sem fio atuais e para a 
implantação de gerações futuras das 
mesmas, facilitando uma cobertura mais 
granular em linha com a evolução das 
necessidades.

(2) Entre as medidas de apoio à visão 
sobre a conectividade europeia, esta 
promove a implantação de pontos locais de 
acesso sem fio por meio de processos de 
concessão simplificados e de obstáculos 
regulamentares reduzidos. Os referidos 
pontos de acesso, incluindo os 
complementares à prestação de outros 
serviços públicos ou de caráter não 
comercial, podem contribuir de forma 
importante para a melhoria das redes de 
comunicações sem fio atuais, mas devem, 
em particular, contribuir para a 
implantação de gerações futuras dessas 
redes, facilitando uma cobertura mais 
granular em linha com a evolução das 
necessidades. Esses pontos de acesso 
podem integrar-se numa rede com um 
sistema de autenticação único, válido em 
todo o território da União, ao qual 
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poderão ser ligados outros sistemas de 
conectividade local sem fio gratuita. O 
sistema deve estar em conformidade com 
o Regulamento (UE) 2016/679 
(UE) Parlamento Europeu e do 
Conselho1-A, o Regulamento 2015/2120 do 
Parlamento Europeu e do Conselho1-B,  e 
a utilização de dados para publicidade e 
outros fins comerciais não deve ser 
permitida.
__________________
1-A Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).
1-BRegulamento (UE) 2015/2120 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de novembro de 2015, que estabelece 
medidas respeitantes ao acesso à Internet 
aberta e que altera a Diretiva 2002/22/CE 
relativa ao serviço universal e aos direitos 
dos utilizadores em matéria de redes e 
serviços de comunicações eletrónicas e o 
Regulamento (UE) n.º 531/2012, relativo 
à itinerância nas redes de comunicações 
móveis públicas da União (JO L 310 de 
26.11.2015, p. 1).

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No contexto do presente 
Regulamento, conectividade sem fios 
gratuita e livre de restrições significa que 
esta conectividade é disponibilizada sem 
remuneração correspondente, quer 
através de pagamento direto, quer de 
outros tipos de compensação, incluindo, 
mas não se limitando a, publicidade 
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comercial e fornecimento de dados 
pessoais para fins comerciais, e, sem 
prejuízo das restrições exigidas ao abrigo 
do Direito da União ou da legislação 
nacional em cumprimento do Direito da 
União, bem como da necessidade de 
garantir o bom funcionamento da rede e, 
em especial, da necessidade de assegurar 
uma repartição equitativa dos picos de 
capacidade entre os utilizadores, livre de 
restrições sempre que não exista um 
limite do período de tempo durante o qual 
um utilizador pode estar ligado ou 
restrições de velocidade ou volume para o 
utilizador.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) Um mercado competitivo e um 
quadro legislativo preparado para o 
futuro que incentive a inovação, as redes 
e as estruturas transeuropeias, assim 
como novos modelos de negócio, 
constituem o principal motor dos 
investimentos em redes de capacidade 
muito alta suscetíveis de fornecer 
conectividade aos cidadãos em toda a 
União.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) No seguimento da Comunicação que 
propõe uma visão europeia sobre a 
conectividade à Internet para o mercado 
único digital e de modo a promover a 
inclusão digital, a União deve apoiar a 
disponibilização de conectividade local 
sem fio gratuita nos centros de vida social 
local, incluindo espaços exteriores abertos 

(3) No seguimento da Comunicação da 
Comissão de 14 de Setembro de 2016 e de 
modo a promover a inclusão digital, bem 
como a impedir que as zonas rurais e 
remotas fiquem para trás, a União deve 
apoiar a disponibilização de conectividade 
local sem fio, de elevada qualidade, 
gratuita e livre de restrições nos centros de 



PE605.624/ 5

PT

ao público em geral, através de um apoio 
direcionado. O referido apoio, até ao 
momento, não é abrangido pelos 
Regulamentos (UE) n.º 1316/201315 e 
(UE) n.º 283/201416.

vida social local, incluindo espaços 
exteriores abertos ao público em geral, 
através de um apoio direcionado. O 
referido apoio, até ao momento, não é 
abrangido pelo Regulamento (UE) 
n.º 1316/201315 ou (UE) n.º 283/2014.

__________________ __________________
15 Regulamento (UE) n.º 1316/20136 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
11 de dezembro de 2013, que cria o 
Mecanismo Interligar a Europa, altera o 
Regulamento (UE) n.º 913/2010 e revoga 
os Regulamentos (CE) n.º 680/2007 e (CE) 
n.º 67/2010, JO L 348, 20.12.2013, p. 129, 
com a última redação que lhe foi dada pelo 
Regulamento (UE) 2015/1017 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de junho de 2015, JO L 169, 1.7.2015, p. 1.

15 Regulamento (UE) n.º 1316/20136 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
11 de dezembro de 2013, que cria o 
Mecanismo Interligar a Europa, altera o 
Regulamento (UE) n.º 913/2010 e revoga 
os Regulamentos (CE) n.º 680/2007 e (CE) 
n.º 67/2010, JO L 348, 20.12.2013, p. 129, 
com a última redação que lhe foi dada pelo 
Regulamento (UE) 2015/1017 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de junho de 2015, JO L 169, 1.7.2015, p. 1.

16 Regulamento (UE) n.º 283/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de março de 2014, relativo às orientações 
para as redes transeuropeias na área das 
infraestruturas de telecomunicações e que 
revoga a Decisão n.º 1336/97/CE, JO L 86, 
21.3.2014, p. 14.

16 Regulamento (UE) n.º 283/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de março de 2014, relativo às orientações 
para as redes transeuropeias na área das 
infraestruturas de telecomunicações e que 
revoga a Decisão n.º 1336/97/CE, JO L 86, 
21.3.2014, p. 14.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Um apoio deste género deve 
encorajar as entidades de cariz público, tais 
como autoridades públicas e prestadores de 
serviços públicos, a disponibilizar 
conectividade local sem fio gratuita a título 
de serviço complementar à sua missão 
pública de modo a assegurar que as 
comunidades locais podem usufruir das 
vantagens da banda larga de alta 
velocidade nos centros de vida social. As 
referidas entidades poderiam incluir as 
câmaras municipais e outras autoridades 
públicas locais, bibliotecas e hospitais.

(4) Um apoio deste género deve 
encorajar as entidades de cariz público, tais 
como organismos do setor público e 
prestadores de serviços públicos, a 
disponibilizar conectividade local sem fio, 
gratuita e livre de restrições a título de 
serviço complementar à sua missão pública 
de modo a assegurar que as pessoas das 
comunidades locais podem melhorar as 
suas competências digitais e usufruir das 
vantagens da banda larga de alta 
velocidade nos centros de vida social. As 
referidas entidades poderiam incluir as 
câmaras municipais, os agrupamentos de 
municípios, as empresas com uma missão 
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de serviço público pertencentes a câmaras 
municipais, as cooperativas sem fins 
lucrativos, os centros comunitários e 
outras autoridades públicas e instituições 
locais.

(Para assegurar que a redação proposta pelo Parlamento é coerente em todas as línguas, a 
expressão portuguesa «gratuita e livre de restrições» deverá corresponder, em inglês, à 

expressão «free of charge and free from restrictions».)

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A conectividade local sem fio 
gratuita deve contribuir, nomeadamente, 
para uma maior coesão territorial e 
social, sobretudo em locais com acesso 
limitado à Internet.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Um melhor acesso à banda larga 
rápida e ultrarrápida e aos serviços das 
tecnologias da informação e da 
comunicação, especialmente nas zonas 
remotas, pode aumentar a qualidade de 
vida dos cidadãos, ao facilitar o acesso 
aos serviços (por exemplo, à saúde em 
linha e à administração pública em 
linha), e promover o desenvolvimento das 
pequenas e médias empresas (PME) 
locais. As autoridades devem, por 
conseguinte, garantir que ninguém fica 
excluído e que os conteúdos da Internet e 
os serviços em linha são acessíveis a 
todos.
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) Para garantir o êxito do presente 
Regulamento e dar visibilidade à ação da 
UE neste domínio, a Comissão deve 
certificar-se de que as entidades que 
desenvolvem projetos nos termos do 
presente Regulamento facultam todas as 
informações necessárias aos utilizadores 
finais sobre a disponibilidade destes 
serviços, ao mesmo tempo que deve 
destacar que o financiamento foi 
concedido pela União.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-C) Os valores e os benefícios da União 
devem ser promovidos através de um 
documento que explique a finalidade do 
serviço de conectividade local sem fio, 
gratuita.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A cobertura rural das novas redes 
de acesso permanece significativamente 
mais reduzida do que a cobertura urbana, 
estando apenas 28 % das habitações 
rurais cobertas por tecnologia fixa.
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) O fornecimento de 5G até 2020 deve 
ser a prioridade mais importante do 
Mercado Único Digital, atendendo ao seu 
caráter determinante para a 
competitividade, o crescimento, a 
inovação e o potencial de investigação da 
União a nível mundial. É necessário 
utilizar de forma eficaz e adequada os 
fundos da União, de molde a dar resposta 
aos problemas essenciais. 

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Dada a natureza não comercial desta 
intervenção e a pequena escala dos projetos 
individuais, a carga administrativa deve ser 
o mais limitada possível. Deste modo, a 
intervenção deve ser aplicada recorrendo às 
formas de assistência financeira mais 
apropriadas, nomeadamente, subvenções, 
disponíveis ao abrigo do Regulamento 
Financeiro, atualmente ou no futuro. A 
intervenção não deve basear-se em 
instrumentos financeiros.

(8)  Dada a natureza não comercial desta 
intervenção e a pequena escala dos projetos 
individuais, a carga administrativa deve ser 
o mais limitada possível e proporcional 
aos benefícios previstos, tendo em conta a 
necessidade de prestação de contas e de 
um justo equilíbrio entre simplificação e 
controlo. Deste modo, a intervenção deve 
ser aplicada recorrendo às formas de 
assistência financeira mais apropriadas, 
nomeadamente, subvenções, por exemplo 
através de vales, disponíveis ao abrigo do 
Regulamento Financeiro, atualmente ou no 
futuro. A intervenção não deve basear-se 
em instrumentos financeiros. Deve ser 
aplicado o princípio da boa gestão 
financeira.
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Dado o volume limitado de dotações 
financeiras em relação ao possível 
número elevado de candidaturas, cumpre 
tomar medidas para garantir que os 
procedimentos administrativos sejam 
simplificados para se poderem tomar 
decisões em tempo útil. O Regulamento 
(UE) n.º 1316/2013 deverá ser modificado 
para permitir aos Estados-Membros 
apoiar as categorias de propostas 
consentâneas com os critérios definidos 
na secção 4, do anexo do Regulamento 
(UE) n.º 283/2014, para evitar a 
homologação individual de candidaturas 
e garantir que a certificação das despesas 
e a informação anual da Comissão não 
sejam obrigatórias para as subvenções 
atribuídas no quadro deste regulamento.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Devido ao alcance limitado de 
qualquer ponto local de acesso sem fio 
simples e ao valor reduzido dos projetos 
individuais contemplados, prevê-se que os 
pontos de acesso que beneficiam de 
assistência financeira ao abrigo do presente 
regulamento não compitam com ofertas 
comerciais. A fim de melhor garantir que a 
referida assistência financeira não distorce 
indevidamente a concorrência, não exclua 
investimentos privados nem crie 
desincentivos ao investimento de 
operadores privados, a intervenção deve 

(9) Devido ao alcance limitado de 
qualquer ponto local de acesso sem fio 
simples e ao valor reduzido dos projetos 
individuais contemplados, prevê-se que os 
pontos de acesso que beneficiam de 
assistência financeira ao abrigo do presente 
regulamento não compitam com ofertas 
comerciais. A fim de melhor garantir que a 
referida assistência financeira não distorce 
indevidamente a concorrência, não exclua 
investimentos privados nem crie 
desincentivos ao investimento de 
operadores privados, a intervenção deve 
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limitar-se a projetos que não dupliquem as 
ofertas privadas ou públicas já existentes 
com características semelhantes no mesmo 
domínio. Tal não deve excluir o apoio 
adicional a implantações, no âmbito desta 
iniciativa, de fontes de financiamento 
públicas e privadas.

limitar-se a projetos que não dupliquem as 
ofertas gratuitas, privadas ou públicas, já 
existentes com características semelhantes 
no mesmo domínio. Tal não deve excluir o 
apoio adicional a implantações, no âmbito 
desta iniciativa, de fontes de financiamento 
públicas e privadas, dado que esta 
combinação deve contribuir para um 
efeito mais significativo, que poderá 
resultar em incentivos para os 
investimentos privados e impulsionar a 
ligação à Internet a um público mais 
vasto. Cumpre, neste contexto, garantir 
sinergias com outros fundos nacionais ou 
da União, designadamente o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, 
tendo em vista alcançar o máximo 
impacto, não só em termos de acesso para 
os cidadãos, mas também de coesão 
social, e contribuir para combater o fosso 
digital nas regiões menos desenvolvidas.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) O orçamento disponível deverá ser 
atribuído de forma geograficamente 
equilibrada, para possibilitar a cobertura 
de projetos em todos os Estados-Membros. 
A atribuição deve ter igualmente em conta 
a necessidade de colmatar o fosso digital. 
Estes princípios, cujo objetivo é garantir o 
equilíbrio geográfico e uma sociedade 
inclusiva, devem ser incluídos nos 
programas de trabalho pertinentes 
adotados em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 1316/2013 e com o 
presente Regulamento, ser especificados 
nos convites à apresentação de projetos e, 
se necessário, permitir uma maior 
participação de candidatos dos Estados-
Membros nos quais a participação tenha 
sido relativamente baixa, bem como 
centrar-se em áreas nas quais os 
Estados-Membros ou a Comissão 
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considerem existir atrasos em relação à 
conectividade ou à literacia digital.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) A concessão de prioridade às PME 
locais no âmbito da adjudicação e da 
instalação de equipamentos, com vista ao 
fornecimento de conectividade sem fio nos 
termos do presente Regulamento, pode 
salvaguardar o potencial de inovação e de 
criação de emprego de qualidade nos 
municípios.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para assegurar a disponibilização 
rápida de conectividade em conformidade 
com o presente regulamento, a assistência 
financeira deve ser aplicada utilizando, 
tanto quanto possível, ferramentas em linha 
que permitam a apresentação e a gestão 
rápidas de candidaturas e apoiem a 
implementação, a monitorização e a 
auditoria dos pontos locais de acesso sem 
fio instalados.

(10) Para assegurar a disponibilização 
rápida de conectividade em conformidade 
com o presente regulamento, a assistência 
financeira deve ser aplicada utilizando, 
tanto quanto possível, ferramentas em linha 
que permitam a apresentação e a gestão 
rápidas de candidaturas e apoiem a 
implementação, a monitorização e a 
auditoria dos pontos locais de acesso sem 
fio instalados. É importante que a 
Comissão informe as autoridades locais 
sobre a ação prevista e as condições 
pertinentes o mais cedo possível, para que 
estas possam preparar-se e apresentar as 
candidaturas logo que sejam publicados 
os convites à apresentação de propostas. A 
Comissão e as autoridades competentes 
dos Estados-Membros devem igualmente 
envidar todos os esforços para promover a 
necessária sensibilização para este 
programa.
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Dadas as necessidades de 
conectividade à Internet na União e a 
urgência de promover redes de acesso 
capazes de proporcionar, por toda a UE, 
uma experiência de Internet de alta 
qualidade baseada em serviços de banda 
larga de muito alta velocidade, a 
assistência financeira deve procurar 
garantir uma distribuição equilibrada em 
termos geográficos.

(11) Dadas as necessidades de 
conectividade à Internet na União e a 
urgência de promover redes de acesso 
capazes de proporcionar, por toda a UE, 
uma experiência de Internet de alta 
qualidade baseada em serviços de banda 
larga de alta velocidade, em apoio dos 
objetivos da sociedade europeia a gigabits, 
a assistência financeira deverá procurar 
garantir uma distribuição equilibrada em 
termos geográficos e, para colmatar o 
fosso digital, promover o princípio do 
acesso universal dos cidadãos aos 
benefícios da sociedade de informação, 
bem como apoiar áreas com níveis 
relativamente baixos de conectividade de 
banda larga de alta velocidade.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Além disso, os beneficiários 
devem ser obrigados a fornecer um 
serviço de ligação Wi-Fi gratuito durante 
um período não inferior a três anos.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) As ações financiadas ao 
abrigo do presente Regulamento devem 
ser viáveis e sustentáveis a longo prazo. A 
viabilidade e a sustentabilidade devem ser 
atingidas através da disponibilização de 
instrumentos técnicos que assegurem a 
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sua eficiência a longo prazo, recorrendo à 
utilização de tecnologia que seja 
atualizada e segura para os utilizadores 
garantida pelos beneficiários e pelos 
prestadores de serviços.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b)
Regulamento (UE) n.º 1316/2013
Artigo 7 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) As ações no domínio da 
disponibilização de conectividade local 
sem fio gratuita em comunidades locais são 
financiadas por meio de subvenções ou 
formas de assistência financeira que não 
instrumentos financeiros.

(c) As ações no domínio da 
disponibilização de conectividade local 
sem fio, gratuita e livre de restrições em 
comunidades locais são financiadas por 
meio de subvenções ou formas de 
assistência financeira que não instrumentos 
financeiros.

(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo. A sua adoção impõe 
adaptações em todo o texto).

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1316/2013
Artigo 22 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Ao artigo 22.º é aditado o seguinte:
«A certificação de despesas e a prestação 
anual de informações pela Comissão 
referidas no segundo e terceiro 
parágrafos do presente artigo, 
respetivamente, não são obrigatórias 
relativamente às subvenções concedidas 
nos termos do artigo 4.º, n.º 1, alínea c), 
do Regulamento (UE) n.º 283/2014*.»
________________
* Regulamento (UE) n.º 283/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de março de 2014, relativo às orientações 
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para as redes transeuropeias na área das 
infraestruturas de telecomunicações e que 
revoga a Decisão n.º 1336/97/CE, (JO L 
86, 21.3.2014, p. 14).

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (UE) n.º 283/2014
Artigo 2 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) «Ponto local de acesso sem fio»: um 
equipamento de baixa potência e de 
pequena dimensão a operar dentro de um 
alcance reduzido, utilizando de forma não 
exclusiva um espetro de rádio cujas 
condições de disponibilidade e de 
utilização eficiente para esta finalidade 
estão harmonizadas a nível da União e que 
permite o acesso sem fio a uma rede de 
comunicações eletrónicas por parte dos 
utilizadores.

(h) «Ponto local de acesso sem fio»: um 
equipamento de baixa potência e de 
pequena dimensão a operar dentro de um 
alcance reduzido, mas com uma largura 
de banda elevada, utilizando de forma não 
exclusiva um espetro de rádio, 
infravermelho ou de luz visível, cujas 
condições de disponibilidade e de 
utilização eficiente para esta finalidade 
estão harmonizadas a nível da União e que 
permite o acesso sem fio a uma rede de 
comunicações eletrónicas por parte dos 
utilizadores.

Justificação

As novas tecnologias emergentes, nomeadamente o LiFi, tal como reconhecido no Código 
Europeu das Comunicações Eletrónicas, deveriam ser incluídas, especialmente devido ao seu 
potencial, dado que estas tecnologias não utilizam ondas hertzianas, mas sim luz, em espaços 
públicos como hospitais, onde as ondas hertzianas podem não ser as mais adequadas.
A taxa de transferência não deve ser afetada, tendo em conta que, por vezes, haverá um 
número maior de utilizadores ligados ao ponto de acesso.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 283/2014
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Apoiam a disponibilização de 
conectividade local sem fio gratuita em 
comunidades locais.

(c) Apoiam a disponibilização de 
conectividade local sem fio de elevada 
qualidade, gratuita e livre de restrições nas 
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comunidades locais.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (UE) n.º 283/2014
Artigo 6 – n.º 8-A

Texto da Comissão Alteração

8-A. As ações que contribuam para 
projetos de interesse comum no domínio da 
disponibilização de conectividade local 
sem fio gratuita em comunidades locais 
têm de cumprir as condições estabelecidas 
na secção 4 do anexo.

8-A. As ações que contribuam para 
projetos de interesse comum no domínio da 
disponibilização de conectividade local 
sem fio de elevada qualidade, gratuita e 
livre de restrições em comunidades locais 
têm de cumprir as condições estabelecidas 
na secção 4 do anexo.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (UE) n.º 283/2014
Anexo – secção 4

Texto da Comissão Alteração

6. No anexo é inserida a seguinte 
secção:

6. Ao anexo é aditada a seguinte 
alínea:

SECÇÃO 4. CONECTIVIDADE SEM 
FIO EM COMUNIDADES LOCAIS

«SECÇÃO 4. CONECTIVIDADE SEM 
FIO EM COMUNIDADES LOCAIS

As ações que visam a disponibilização de 
conectividade local sem fio gratuita nos 
centros de vida social local, incluindo nos 
espaços exteriores acessíveis ao público 
que desempenham um papel importante na 
vida social de comunidades locais, são 
elegíveis para assistência financeira.

As ações que visam a disponibilização de 
conectividade local sem fio, gratuita e livre 
de restrições nos centros de vida social 
local, incluindo nos espaços exteriores 
acessíveis ao público que desempenham 
um papel importante na vida social de 
comunidades locais, são elegíveis para 
assistência financeira. Para efeitos de 
acesso, essas ações devem, na medida do 
possível, evitar eventuais barreiras 
linguísticas.

A assistência financeira é disponibilizada a 
entidades com cariz público, tais como 
autoridades locais e prestadores de 
serviços públicos que se propõem 
disponibilizar conectividade local sem fio 

A assistência financeira é disponibilizada a 
organismos do setor público na aceção do 
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva (UE) 
2016/2102 do Parlamento Europeu e do 
Conselho*, que se propõem disponibilizar 
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gratuita por meio da instalação de pontos 
locais de acesso sem fio.

conectividade local sem fio gratuita por 
meio da instalação de pontos locais de 
acesso sem fio.

As instituições elegíveis podem utilizar a 
assistência financeira para disponibilizar 
conectividade local sem fio, gratuita, nos 
locais mais adequados e acessíveis às 
comunidades locais, inclusive em 
propriedades que não sejam públicas.

Os projetos de disponibilização de 
conectividade sem fio por meio de pontos 
locais de acesso sem fio acessíveis 
gratuitamente podem usufruir de 
financiamento caso:

Os projetos de disponibilização de 
conectividade sem fio por meio de pontos 
locais de acesso sem fio acessíveis 
gratuitamente podem usufruir de 
financiamento caso:

1) Sejam implementados por uma 
entidade de cariz público capaz de planear 
e supervisionar a instalação de pontos 
locais de acesso sem fio interiores e 
exteriores em espaços públicos;

1) Sejam implementados por um 
organismo do setor público capaz de 
planear e supervisionar a instalação, bem 
como de assegurar o financiamento das 
despesas de funcionamento por um 
período mínimo de três anos, de pontos 
locais de acesso sem fio interiores e 
exteriores em espaços públicos;

2) Assentem em sistemas de 
conectividade de banda larga de muito alta 
velocidade que permitam proporcionar 
uma experiência de Internet de alta 
qualidade aos utilizadores que  

2) Assentem em sistemas de 
conectividade de banda larga de muito alta 
velocidade que permitam proporcionar 
uma experiência de Internet de alta 
qualidade aos utilizadores que  

a. seja gratuita, de fácil acesso e utilize 
equipamento topo de gama, e  

a. seja gratuita, de fácil acesso e utilize 
equipamento topo de gama, tirando 
partido das soluções tecnológicas e 
utilizando os mais elevados padrões em 
matéria de cibersegurança, e

b. apoie o acesso a serviços digitais 
inovadores, tais como os prestados por 
infraestruturas de serviços digitais;  

b. apoie o acesso a serviços digitais 
inovadores, tais como os prestados por 
infraestruturas de serviços digitais;

3) Utilizem a identidade visual comum 
fornecida pela Comissão e permitam a 
ligação às ferramentas em linha associadas.

3) Utilizem a identidade visual comum 
fornecida pela Comissão e permitam a 
ligação às ferramentas em linha associadas.

3-A) Respeitem o princípio da 
neutralidade tecnológica, a utilização 
eficiente do financiamento público e 
sejam capazes de adaptar os projetos às 
melhores ofertas tecnológicas.

Não são contemplados os projetos que 
repliquem ofertas privadas ou públicas já 
existentes com características semelhantes, 

Não são contemplados os projetos que 
repliquem ofertas gratuitas privadas ou 
públicas já existentes com características 



PE605.624/ 17

PT

incluindo em termos de qualidade, e no 
mesmo domínio.

semelhantes, incluindo em termos de 
qualidade, e no mesmo domínio.

O orçamento disponível deve ser afetado 
de forma equilibrada em termos 
geográficos a projetos que cumpram as 
condições anteriores tendo em 
consideração as propostas recebidas e, em 
princípio, numa base "primeiro a chegar, 
primeiro a ser servido.

O orçamento disponível deve ser afetado 
de forma equilibrada em termos 
geográficos nos Estados-Membros a 
projetos que cumpram as condições 
anteriores tendo em consideração as 
propostas recebidas e, em princípio, numa 
base "primeiro a chegar, primeiro a ser 
servido", em conformidade com os 
programas de trabalho que contribuam 
para a coesão económica, social e 
territorial da União e que promovam a 
inclusão digital.
Os Estados-Membros podem afetar 
recursos próprios ou procedentes de 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento para desenvolver serviços e 
ofertas complementares que reforcem a 
sustentabilidade dos projetos.
Os projetos financiados ao abrigo da 
presente secção devem funcionar e ser 
acompanhados de perto pela Comissão 
Europeia durante, no mínimo, três anos. 
O acompanhamento do projeto pela 
Comissão Europeia deve continuar depois 
de terminado o período operacional, de 
modo a facultar uma panorâmica da 
funcionalidade deste projeto e um 
eventual contributo para futuras 
iniciativas.
__________________
* Diretiva (UE) 2016/2102 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de outubro 
de 2016, relativa à acessibilidade dos 
sítios Web e das aplicações móveis de 
organismos do setor público (JO L 327 de 
2.12.2016, p. 1).


