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PR_COD_1amCom 

 

 

Legenda dos símbolos utilizados 

 * Processo de consulta 

 *** Processo de aprovação 

 ***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura) 

 ***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura) 

 ***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura) 

 

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 

de ato.) 

 

 

 

 

 

Alterações a um projeto de ato 

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas 
 

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 

As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 

e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 

coluna da direita. 

 

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 

passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 

a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 

comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 

respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa. 

 

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 

consolidado 

 

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 

suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 

assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 

rasurando, o texto substituído. 

Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 

serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera os 

Regulamentos (UE) n.º 1316/2013 e (UE) n.º 283/2014 relativos à promoção de 

conectividade à Internet em comunidades locais 

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)) 

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 

(COM(2016)0589), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2 e o artigo 172.° do Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 

(C8-0378/2016), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, 

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 00/00/001, 

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de 00/00/002, 

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 

pareceres da Comissão dos Orçamentos, bem como da Comissão dos Transportes e do 

Turismo e da Comissão dos Desenvolvimento Regional (A8-0000/2017), 

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue; 

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se a substituir por outro 

texto, a alterar substancialmente, ou pretender alterá-la substancialmente; 

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 

Comissão, bem como aos parlamentos nacionais. 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) A Comunicação da Comissão que (1) A Comunicação da Comissão de 14 

                                                 
1 JO C,, p... 
2 JO C,, p... 
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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. 

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 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 competitivo - 

Rumo a uma sociedade europeia Gigabit 

(European Gigabit society) (COM(2016) 

587). 

 

Or. pt 

 

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 objectivo de assegurar que, 

até 2020, (i) todos os europeus tenham 

acesso a débitos de Internet muito mais 

elevados, superiores a 30 Mbps, e que (ii) 

50% ou mais dos agregados familiares 

europeus sejam assinantes de ligações à 

Internet com débitos superiores a 100 

Mbps. 

Or. pt 
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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 e para a 

implantação de gerações futuras das 

mesmas, facilitando uma cobertura mais 

granular em linha com a evolução das 

necessidades. Estes pontos de acesso 

podem integrar-se numa rede com um 

sistema de autenticação única, válida em 

todo o território da União. O sistema 

deverá garantir a neutralidade da rede, 

pelo que não deverá ser permitido o uso 

dos dados para anúncios ou outras 

utilizações comerciais. 

Or. pt 

 

Alteração  4 

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 

(3) No seguimento da Comunicação da 

Comissão de 14 de Setembro de 2016 e de 

modo a promover a inclusão digital, a 

União deve apoiar a disponibilização de 

conectividade local sem fio gratuita e livre 
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disponibilização de conectividade local 

sem fio gratuita nos centros de vida social 

local, incluindo espaços exteriores abertos 

ao público em geral, através de um apoio 

direcionado. O referido apoio, até ao 

momento, não é abrangido pelos 

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

n.º 283/201416. 

de restrições nos centros de vida social 

local, incluindo espaços exteriores abertos 

ao público em geral, através de um apoio 

direcionado. O referido apoio, até ao 

momento, não é abrangido pelos 

Regulamentos (UE) n.º 1316/201315 ou 

(UE) n.º 283/201416. 

__________________ __________________ 

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

Parlamento Europeu e do Conselho, de 

11 de dezembro de 2013, que cria o 

Mecanismo Interligar a Europa, altera o 

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

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

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

com a última redação que lhe foi dada pelo 

Regulamento (UE) 2015/1017 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 

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

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

Parlamento Europeu e do Conselho, de 

11 de dezembro de 2013, que cria o 

Mecanismo Interligar a Europa, altera o 

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

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

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

com a última redação que lhe foi dada pelo 

Regulamento (UE) 2015/1017 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 

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

16 Regulamento (UE) n. 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. 1336/97/CE, JO L 86, 

21.3.2014, p. 14. 

16 Regulamento (UE) n. 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. 1336/97/CE, JO L 86, 

21.3.2014, p. 14. 

Or. pt 

 

Alteração  5 

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 

(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 e livre 

de restrições a título de serviço 

complementar à sua missão pública de 

modo a assegurar que as comunidades 

locais podem usufruir das vantagens da 
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velocidade nos centros de vida social. As 

referidas entidades poderiam incluir as 

câmaras municipais e outras autoridades 

públicas locais, bibliotecas e hospitais. 

banda larga de alta velocidade nos centros 

de vida social. As referidas entidades 

poderiam incluir as câmaras municipais e 

outras autoridades públicas locais e 

espaços culturais, nomeadamente, 

bibliotecas e museus, bem como escolas, 

hospitais e centros de saúde. 

(A fim de assegurar que a redação proposta pelo Parlamento é coerente em todas as línguas, 

o termo 'gratuita e livre de restrições' deverá corresponder em inglês à expressão 'free of 

charge and free from restrictions'.) 

Or. pt 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) A conectividade local sem fio 

apenas deve ser elegível como gratuita nos 

casos em que é disponibilizada sem uma 

remuneração correspondente, quer por 

pagamento direto quer por meio de outros 

tipos de compensação, incluindo, sem 

limitação, publicidade e o fornecimento de 

dados pessoais. 

(5) A conectividade local sem fio 

apenas deve ser elegível como gratuita e 

livre de restrições nos casos em que é 

disponibilizada sem uma remuneração 

correspondente, quer por pagamento direto 

quer por meio de outros tipos de 

compensação, incluindo, sem limitação, 

publicidade e o fornecimento de dados 

pessoais, livre de restrições quanto aos 

termos e condições de utilização, tais 

como a conexão por um período de tempo 

limitado ou com velocidade ou volume 

restritos. 

Or. pt 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 6-A (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (6-A) A cobertura rural das novas redes 

de acesso (NRA) permanece 
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significativamente menor do que a 

cobertura urbana, sendo que apenas 28% 

das habitações rurais são cobertas por 

tecnologia fixa. 

Or. pt 

 

Alteração  8 

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. 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. 

Or. pt 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 8-A (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (8-A) Dado o volume limitado de 

dotações financeiras em relação ao 

possível elevado número de candidaturas, 

será necessário garantir que os 

procedimentos administrativos sejam 

simplificados para se poderem tomar 

decisões atempadas. O Regulamento (UE) 

1316/2013 (Regulamento MIE) deverá ser 

modificado para permitir aos Estados-
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Membros apoiar as categorias de 

propostas em conformidade com os 

critérios definidos na secção 4, para evitar 

a homologação individual de 

candidaturas e para garantir que a 

certificação das despesas e informação 

anual da Comissão não sejam 

obrigatórias para as subvenções 

atribuídas no quadro deste regulamento. 

Or. pt 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 9-A (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-A) O orçamento disponível deverá ser 

atribuído de forma geograficamente 

equilibrada para ser possível abranger 

projetos em todos os Estados-Membros. 

Este princípio que visa garantir o 

equilíbrio geográfico deverá ser incluído 

nos programas de trabalho relevantes, 

adotados em conformidade com o 

Regulamento MIE, ser especificado nos 

convites à apresentação de propostas e, se 

necessário, permitir um reforço da 

participação dos candidatos dos Estados-

Membros onde a participação tenha sido 

relativamente baixa. Os critérios de 

seleção das candidaturas não deverão 

resultar numa situação de privilégio para 

zonas já digitalizadas em detrimento das 

regiões que mais necessitam de 

conectividade. 

Or. pt 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 
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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, promovendo o 

princípio do acesso universal dos cidadãos 

aos benefícios da sociedade de 

informação. 

Or. pt 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (UE) n.º 1316/2013 

Artigo 7 – n.º 4 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) As ações no domínio da 

disponibilização de conectividade local 

sem fio gratuita em comunidades locais são 

financiadas por meio de subvenções ou 

formas de assistência financeira que não 

instrumentos financeiros. 

c) As ações no domínio da 

disponibilização de conectividade local 

sem fio gratuita e 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 

integralidade do texto legislativo em 

apreço; a sua aprovação impõe 

adaptações técnicas em todo o texto.) 

Or. pt 
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Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6 

Regulamento (UE) n.º 283/2014 

Anexo – secção 4 – parágrafo 3 – ponto 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

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 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, bem como 

assegurar o financiamento dos custos de 

operação; 

Or. pt 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6 

Regulamento (UE) n.º 283/2014 

Anexo – secção 4 – parágrafo 3 – ponto 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2) Assentem em sistemas de 

conectividade de banda larga de muito alta 

velocidade que permitam proporcionar 

uma experiência de Internet de alta 

qualidade aos utilizadores que 

2) Assentem em sistemas de 

conectividade de banda larga de alta 

velocidade que permitam proporcionar 

uma experiência de Internet de alta 

qualidade aos utilizadores que 

Or. pt 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6– 

Regulamento (UE) n.º 283/2014 

Anexo – secção 4 – parágrafo 3 – ponto 3-A (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 3-A) Garantam que a aquisição de 

equipamento e a instalação dos serviços 

estão de acordo com a Diretiva 

2014/24/EU1a do Parlamento Europeu e 

do Conselho. 

 _________________________ 

 1a Diretiva 2014/24/UE, de 26 de fevereiro 

de 2014, relativa aos contratos públicos e 

que revoga a Diretiva 2004/18/CE (JO L 

94 de 28.3.2014, p. 65) 

Or. pt 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6 

Regulamento (UE) n.º 283/2014 

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

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-B) Respeitem os princípios da 

neutralidade tecnológica, da utilização 

eficiente do financiamento público e da 

capacidade de adaptação dos projectos às 

melhores ofertas tecnológicas. 

Or. pt 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6 

Regulamento (UE) n.º 283/2014 

Anexo – secção 4 – parágrafo 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

O orçamento disponível deve ser afetado 

de forma equilibrada em termos 

geográficos a projetos que cumpram as 

O orçamento disponível deve ser afetado 

de forma equilibrada em termos 

geográficos nos Estados-Membros a 
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condições anteriores tendo em 

consideração as propostas recebidas e, em 

princípio, numa base "primeiro a chegar, 

primeiro a ser servido".» 

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 contribuem 

para a coesão económica, social e 

territorial da União e para a promoção da 

inclusão digital. 

Or. pt 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6 

Regulamento (UE) n.º 283/2014 

Anexo – secção 4 – parágrafo 5-A (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 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. 

Or. pt 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

A iniciativa WIFI4EU é uma proposta que contribui para consolidar o desenvolvimento de 

uma sociedade digital europeia mais inclusiva. 

 

No seu discurso sobre o Estado da União proferido em 14 de Setembro de 2016, o Presidente 

da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, considerou que no quadro de “um novo 

enquadramento jurídico que atraia e viabilize os investimentos de conectividade […] a 

conectividade deve beneficiar toda a população”. 

 

Segundo o compromisso de Juncker, “para que toda a gente possa beneficiar da 

conectividade, deve ser irrelevante onde reside ou quanto aufere como salário, “tendo em 

consequência proposto que “até 2020, os principais centros de vida pública de todas as 

povoações e cidades da EU sejam dotadas com acesso gratuito à Internet sem fios”.  

 

Neste contexto, a iniciativa WIFI4EU é uma oportunidade para, no quadro do pacote das 

comunicações, afirmar o princípio do acesso universal dos cidadãos europeus aos benefícios 

da sociedade da informação, através da implementação de um piloto com dimensão e 

distribuição geográfica equilibrada, que funcione como um referencial para o 

desenvolvimento de plataformas inclusivas de acesso gratuito às redes sem fios, dinâmico e 

resiliente face à evolução tecnológica. 

 

Abre ainda a possibilidade de desenvolver e aplicar um conceito diferenciador de identidade 

digital europeia, incorporando no desenho do piloto os valores inspiradores do projeto 

europeu, tendo em conta o foco nas soluções para os cidadãos e as oportunidades geradas para 

as empresas e os criadores de conteúdos. 

 

Pretende-se com o acesso universal, fortalecer os ecossistemas digitais locais, reforçar a 

ligação da União Europeia aos seus cidadãos e criar mais e melhores oportunidades para o 

desenvolvimento das redes de nova geração.  

 

Neste pressuposto, é fundamental assegurar que o foco no acesso às redes é complementado 

com a disponibilização universal e gratuita de serviços de interesse público e conteúdos de 

interesse geral e promover um sistema simplificado de candidatura e implementação, com 

transparência e certificação da qualidade dos projetos e do cumprimento dos seus requisitos. 

 

As emendas propostas neste relatório visam garantir uma melhor resposta aos seguintes 

princípios estruturantes da iniciativa: 

 

1. Acesso universal e gratuito 

 

As redes de acesso promovidas no território da UE devem proporcionar uma experiência de 

Internet de alta velocidade aos serviços de Banda Larga contribuindo para o desenvolvimento 

da sociedade Europeia a gigabits. Esse acesso deve ser universal, gratuito e sem restrições. 

 

O acesso gratuito significa que não existe qualquer remuneração direta, através de anúncios 

comerciais ou uso comercial dos dados dos utilizadores. 
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2. Autenticação e sistema de acesso 

 

Os pontos de acesso devem desenvolver uma rede com um sistema de autenticação válido em 

todo o território da União Europeia. O acesso deve seguir o princípio de autenticação única 

(“one login only”). Para tirar partido deste modelo deve ser desenvolvido um template de 

referência que garanta a interoperabilidade, a eficiência coletiva e uma linha de identificação 

comum, possível de articular com as especificidades de cada projeto local. 

 

3. Elegibilidade 

 

Devem poder candidatar-se as entidades públicas cuja missão é compatível com os objetivos 

do projeto. Tendo em conta o limitado volume de financiamento de cada projeto e o elevado 

número de potenciais candidaturas deve ser assegurado um sistema administrativo que 

proporcione decisões rápidas e eficientes. O modelo de atribuição de vales deve ser 

considerado para esse efeito. 

 

4. Equilíbrio geográfico 

 

Deve ser garantido o princípio do equilíbrio geográfico entre os diversos Estados-Membros 

no acesso aos recursos da iniciativa. O equilíbrio geográfico no quadro de cada Estado-

Membro deve ser garantido por critérios a definir no respetivo programa de trabalho. 

   

5. Combate à exclusão e promoção da coesão territorial 

 

Os critérios de aprovação devem ter em conta a prioridade à promoção da inclusão digital e da 

coesão territorial. 

 

6. Sustentabilidade 

 

Para garantir a sustentabilidade dos projetos os Estados-Membros poderão recorrer a fundos 

próprios ou a Fundos Europeus Estruturais para desenvolver serviços e ofertas 

complementares. 

 

7. Não sobreposição de ofertas 

 

Os projetos só devem ser considerados quando não existir no mesmo território de aplicação 

uma oferta pública ou privada com características similares. 

 

8. Monitorização 

 

A Comissão Europeia deve assegurar um sistema de monitorização da iniciativa incluindo a 

divulgação de relatórios de execução. 


