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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Estima-se que as indústrias espaciais na União Europeia tenham um valor acrescentado 
estimado em 53-62 milhões de EUR, empregando 231 000 profissionais. Os objetivos do 
programa espacial da União Europeia são reforçar a segurança da União e garantir a 
independência tecnológica, dar resposta a alguns dos desafios globais mais prementes, como a 
luta contra as alterações climáticas, estimular a inovação tecnológica e lograr benefícios 
socioeconómicos para as empresas e populações da Europa. O programa continuará a 
centrar-se na melhoria dos três projetos emblemáticos da UE: o Galileo (navegação por 
satélite), o Copernicus (observação da Terra) e o EGNOS (navegação «segurança da vida»), 
bem como o desenvolvimento da iniciativa STT (segurança do espaço) e o lançamento da 
iniciativa Govsatcom (comunicações seguras por satélite).

A proposta da Comissão para o período 2021-27 do QFP destina-se a financiar o programa 
Galileo/EGNOS com 8,6 mil milhões de EUR em 2018 a preços constantes (9,7 mil milhões 
de EUR a preços correntes) e o programa Copernicus, com 5,1 mil milhões de EUR (5.8 mil 
milhões de EUR). Foram atribuídos 0,4 mil milhões de EUR (0,5 mil milhões de EUR) às 
iniciativas STT e Govsatcom. Em termos gerais, o programa espacial representa 1,25 % das 
autorizações do QFP para 2021-27. Todos os valores devem ser considerados indicativos até à 
conclusão do processo do QFP e são expressos em preços constantes a fim de permitir uma 
comparação direta com o anterior período do QFP. 

O programa espacial da União Europeia permite que os Estados-Membros recolham 
benefícios tecnológicos de um programa demasiado grande para que qualquer 
Estado-Membro possa competir de forma eficaz. Deste modo, bem assim como graças às 
vantagens diretas que comportam para o emprego e o apoio que prestam a um setor espacial 
competitivo, a tecnologia, os dados e os serviços do programa espacial acrescentam um valor 
substancial aos orçamentos da União Europeia, incluindo, entre outros aspetos, a política das 
pescas, os programas no domínio do ambiente e do clima, a agricultura de precisão e a 
elaboração de modelos e gestão dos transportes e do tráfego. A UE deve procurar recolher 
informação proveniente do programa espacial para que o futuro planeamento orçamental e a 
tomada de decisões nestas e noutras áreas ocorram de uma forma mais informada.

A Comissão manifestou a intenção de criar, a partir da atual Agência do Sistema Global de 
Navegação por Satélite Europeu, uma Agência da União Europeia para o Programa Espacial 
que permita dispor de um sistema de governação unificado e simplificado, enquanto a 
Agência Espacial Europeia continuará a ser o principal parceiro na implementação do 
programa. É bem-vinda a intenção de colocar uma maior tónica na comercialização, gestão e 
governação do programa através de rebatismo de uma agência. Inerente à criação da nova 
estrutura de governação é o risco financeiro, o que faz ressaltar a importância da clareza na 
estratégia, divisão de funções, responsabilidade e supervisão na governação da Agência da 
União Europeia para o Programa Espacial, a fim de dar ênfase à atenuação do risco 
orçamental. 

O programa assenta em tecnologias e competências altamente especializadas, por vezes 
únicas, e que tiram partido de novas evoluções. O programa deve, por conseguinte, funcionar 
no âmbito de um QFP suficientemente flexível para fazer face às variações de custos e a 
novos desenvolvimentos, assim como no contexto de um quadro regulamentar 
suficientemente flexível para servir da melhor forma os interesses da União, do programa e 
dos Estados-Membros. 
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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, 
competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A União deve garantir a sua 
liberdade de ação e a sua autonomia para 
ter acesso ao espaço e ser capaz de o 
utilizar de forma segura. Por conseguinte, é 
essencial que mantenha um acesso ao 
espaço autónomo, fiável e com uma boa 
relação custo-eficácia, particularmente no 
que diz respeito às infraestruturas críticas e 
à tecnologia, à segurança pública e à 
segurança da União e dos seus 
Estados-Membros. É oportuno, por 
conseguinte, que a Comissão tenha a 
possibilidade de agrupar serviços de 
lançamento a nível europeu, tanto para as 
suas próprias necessidades como, mediante 
pedido, para as de outras entidades, 
incluindo os Estados-Membros, em 
conformidade com as disposições do 
artigo 189.º, n.º 2, do Tratado. É também 
fundamental que a União continue a dispor 
de instalações com infraestruturas de 
lançamento modernas, eficientes e 
flexíveis. Para além das medidas adotadas 
pelos Estados-Membros e pela Agência 
Espacial Europeia, a Comissão deverá 
analisar formas de apoiar as referidas 
instalações. Em especial, em caso de 
manutenção ou atualização da 
infraestrutura terrestre espacial essencial à 
realização de lançamentos em 
conformidade com as necessidades do 
programa, deverá ser possível financiar 
parcialmente essas adaptações ao abrigo do 
programa, em conformidade com o 
Regulamento Financeiro e nos casos em 
que se possa estabelecer um claro valor 
acrescentado europeu, a fim de melhorar a 

(4) A União deve garantir a sua 
liberdade de ação e a sua autonomia para 
ter acesso ao espaço e ser capaz de o 
utilizar de forma segura. Por conseguinte, é 
essencial que mantenha um acesso ao 
espaço autónomo, fiável e com uma boa 
relação custo-eficácia, particularmente no 
que diz respeito às infraestruturas críticas e 
à tecnologia, à segurança pública e à 
segurança da União e dos seus 
Estados-Membros. É oportuno, por 
conseguinte, que a Comissão tenha a 
possibilidade de agrupar serviços de 
lançamento a nível europeu, tanto para as 
suas próprias necessidades como, mediante 
pedido, para as de outras entidades, 
incluindo os Estados-Membros, em 
conformidade com as disposições do 
artigo 189.º, n.º 2, do Tratado. É também 
fundamental que a União continue a dispor 
de instalações com infraestruturas de 
lançamento modernas, eficientes e 
flexíveis. Para além das medidas adotadas 
pelos Estados-Membros e pela Agência 
Espacial Europeia, a Comissão deverá 
analisar formas de apoiar as referidas 
instalações. Em especial, em caso de 
manutenção ou atualização da 
infraestrutura terrestre espacial essencial à 
realização de lançamentos em 
conformidade com as necessidades do 
programa, deverá ser possível financiar 
parcialmente essas adaptações ao abrigo do 
programa, em conformidade com o 
Regulamento Financeiro e nos casos em 
que se possa estabelecer um claro valor 
acrescentado europeu, a fim de melhorar a 
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sua relação custo-eficácia. sua relação custo-eficácia, e tomando 
como base um Quadro Financeiro 
Plurianual flexível e capaz de reagir à 
evolução das circunstâncias.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Refletindo a importância de dar 
uma resposta ao problema das alterações 
climáticas, em consonância com os 
compromissos assumidos pela União no 
sentido de aplicar o Acordo de Paris e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, o programa deverá 
contribuir para integrar as ações climáticas 
e para atingir a meta global de consagrar 
25 % do orçamento da UE a ações que 
favoreçam a consecução dos objetivos 
climáticos. As ações pertinentes serão 
identificadas durante a preparação e a 
execução do programa e reavaliadas no 
contexto das avaliações e dos processos de 
revisão pertinentes.

(13) Refletindo a importância de dar 
uma resposta ao problema das alterações 
climáticas, em consonância com os 
compromissos assumidos pela União como 
pioneira no sentido de aplicar o Acordo de 
Paris e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, o 
programa deverá contribuir para integrar as 
ações climáticas e para atingir rapidamente 
a meta global de consagrar 30 % do 
orçamento da UE a ações que favoreçam a 
consecução dos objetivos climáticos e 
permitam integrar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável em todas as 
políticas da União. As ações pertinentes 
serão identificadas durante a preparação e a 
execução do programa e reavaliadas no 
contexto das avaliações e dos processos de 
revisão pertinentes.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Dado que o programa é, em 
princípio, financiado pela União, os 
contratos públicos celebrados no âmbito do 
programa deverão respeitar as regras da 
União. Neste contexto, deverá também 
incumbir à União a definição dos objetivos 
a alcançar no que diz respeito aos contratos 

(15) Dado que o programa é, em 
princípio, financiado pela União, os 
contratos públicos celebrados no âmbito do 
programa deverão respeitar as regras da 
União e tomar em devida consideração os 
critérios de governação ambiental, social 
e das sociedades. Neste contexto, deverá 
também incumbir à União a definição dos 
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públicos. objetivos a alcançar no que diz respeito aos 
contratos públicos. A execução global do 
programa, incluindo os seus 
procedimentos de adjudicação de 
contratos, deve respeitar os princípios da 
transparência, da não discriminação e da 
igualdade de tratamento, em especial no 
que diz respeito à igualdade de género.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A boa governação pública do 
programa exige a estrita repartição de 
responsabilidades e tarefas entre as 
diferentes entidades envolvidas, a fim de 
evitar a duplicação de esforços e reduzir 
atrasos e derrapagens dos custos.

(25) A boa governação pública do 
programa exige a estrita repartição de 
responsabilidades e tarefas entre as 
diferentes entidades envolvidas, e 
designadamente entre a Agência da União 
Europeia para o Programa Espacial e a 
Agência Espacial Europeia, a fim de 
evitar a duplicação desnecessária de 
esforços e reduzir atrasos e derrapagens 
dos custos. A Comissão deveria coordenar 
e acompanhar as tarefas e a comunicação 
com base nos princípios estabelecidos no 
Tratado de Lisboa1-A e no Acordo-Quadro 
entre a Comunidade Europeia e a 
Agência Espacial Europeia1-B.

__________________

1-A Artigo 189.º, n.º 3, do Tratado de 
Lisboa

1-B «Considerando que as partes 
reconhecem dispor de vantagens 
específicas e complementares que se 
reforçam mutuamente e estão 
empenhadas em cooperar de uma forma 
eficiente e com benefícios mútuos, de 
forma a evitar duplicações desnecessárias 
de esforços.»
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) O sistema Galileo tem por objetivo 
criar e explorar a primeira infraestrutura de 
navegação e de posicionamento por satélite 
especificamente concebida para fins civis, 
que pode ser utilizada por vários 
intervenientes dos setores público e 
privado, à escala europeia e mundial. O 
Galileo funciona de forma independente de 
quaisquer outros sistemas existentes ou que 
possam vir a ser criados, contribuindo 
assim, nomeadamente, para a autonomia 
estratégica da União. A segunda geração 
do sistema deverá ser lançada 
gradualmente até 2030, com uma 
capacidade operacional reduzida numa 
primeira fase.

(39) O sistema Galileo tem por objetivo 
criar e explorar, com base nos trabalhos 
preparatórios da Agência Espacial 
Europeia, a primeira infraestrutura de 
navegação e de posicionamento por satélite 
especificamente concebida para fins civis, 
que pode ser utilizada por vários 
intervenientes dos setores público e 
privado, à escala europeia e mundial. O 
Galileo funciona de forma independente de 
quaisquer outros sistemas existentes ou que 
possam vir a ser criados, contribuindo 
assim, nomeadamente, para a autonomia 
estratégica da União. A segunda geração 
do sistema deverá ser lançada 
gradualmente até 2030, com uma 
capacidade operacional reduzida numa 
primeira fase.

Justificação

O Galileo assenta nos trabalhos preparatórios da Agência Espacial Europeia, que não se 
baseiam claramente na proposta da Comissão.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) «Setor espacial»,

«o setor a montante», que inclui 
atividades conducentes a um sistema 
espacial operacional e à exploração do 
espaço;

«o setor a jusante», que inclui atividades 
relacionadas com a exploração dos dados 
de satélite, com vista a desenvolver 
produtos e serviços relacionados com o 
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espaço para os utilizadores finais.

Justificação

O setor espacial deve ser mais bem definido e cindido num setor a montante e num setor a 
jusante.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Além disso, o programa inclui medidas 
para garantir um acesso eficaz ao espaço e 
para fomentar um setor espacial inovador.

Além disso, o programa inclui medidas 
para garantir um acesso eficaz ao espaço e 
para fomentar um setor espacial inovador e 
competitivo.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Reforçar a segurança da União e 
dos seus Estados-Membros, bem como a 
sua liberdade de ação e autonomia 
estratégica, nomeadamente em termos 
tecnológicos e de tomada de decisões com 
base em dados concretos;

c) Reforçar a segurança da União e 
dos seus Estados-Membros, bem como a 
sua liberdade de ação e autonomia 
estratégica, nomeadamente em termos 
tecnológicos e de tomada eficaz de 
decisões, com base em dados concretos e 
com o intuito de reduzir os custos;

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do programa para o período 

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do programa para o período 
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compreendido entre 2021 e 2027 é de [16]
mil milhões de EUR, a preços correntes.

compreendido entre 2021 e 2027 é de 
14 816 938 000 de EUR a preços de 2018 
(16,7 mil milhões de EUR a preços 
correntes).

A repartição indicativa do montante 
referido no primeiro parágrafo é a seguinte:

A repartição indicativa do montante 
referido no primeiro parágrafo é a seguinte: 

a) Em relação ao Galileo e ao 
EGNOS, [9,7] mil milhões de EUR;

a) Em relação ao Galileo e ao 
EGNOS, 8 606 245 580 EUR a preços de 
2018 (9,7 mil milhões de EUR a preços 
correntes);

b) Em relação ao Copernicus, [5,8]
mil milhões de EUR;

b) Em relação ao Copernicus, 5 
146 002 510 EUR a preços de 2018 (5,8 
mil milhões de EUR a preços correntes); 

c) Em relação ao 
SSA/GOVSATCOM: [0,5] mil milhões de 
EUR.

c) Em relação ao 
SSA/GOVSATCOM: 1 064 689 910 EUR 
a preços de 2018 (1,2 mil milhões de EUR
a preços correntes);

Justificação

Em conformidade com a decisão da Conferência dos Presidentes de 13 de setembro de 2018, 
a alteração de compromisso reflete a mais recente repartição do QFP por programa, tal 
como previsto no projeto de relatório intercalar sobre a proposta de regulamento do 
Conselho relativo ao quadro financeiro plurianual para 2021-2027 — posição do 
Parlamento com vista a um acordo.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As atividades transversais previstas 
no artigo 3.º são financiadas ao abrigo das 
componentes do programa.

2. As atividades transversais previstas 
nos artigos 3.º e 6.º são financiadas ao 
abrigo das componentes do programa.

Justificação

O apoio ao desenvolvimento de um setor espacial forte, competitivo e inovador deve ser um 
dos objetivos.
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As receitas geradas pelas 
componentes do programa devem ser 
creditadas no orçamento da União e 
utilizadas para financiar a componente que 
gerou as receitas.

1. As receitas geradas pelas 
componentes do programa devem ser 
creditadas no orçamento da União e 
utilizadas para financiar qualquer
componente do programa.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – travessão 6

Texto da Comissão Alteração

– Estabelecer os princípios para a 
remuneração da Agência Espacial 
Europeia, que deve ser proporcional à 
dificuldade das tarefas a realizar, em 
consonância com os preços de mercado e 
os honorários das outras entidades 
envolvidas, incluindo a União, e pode, se 
for caso disso, basear-se em indicadores de 
desempenho; essa remuneração não cobre 
as despesas gerais que não estão 
relacionadas com as atividades que a União
confiou à Agência Espacial Europeia.

– Estabelecer os princípios para a 
remuneração da Agência Espacial 
Europeia, que deve ser proporcional à 
dificuldade das tarefas a realizar, em 
consonância com os honorários das outras 
entidades envolvidas, incluindo a União, e 
pode, se for caso disso, basear-se em 
indicadores de desempenho; essa 
remuneração não cobre as despesas gerais 
que não estão relacionadas com as 
atividades que a União confiou à Agência 
Espacial Europeia.

Justificação

Para muitos serviços não existem verdadeiros «preços de mercado».

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O sistema Copernicus deve ser 1. O sistema Copernicus deve ser 
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executado com base nos investimentos 
anteriores da União e, se for caso disso, 
com recurso às capacidades nacionais ou 
regionais dos Estados-Membros, tendo em 
conta as capacidades dos fornecedores 
comerciais de dados e informações 
comparáveis, bem como a necessidade de 
promover a concorrência e o 
desenvolvimento do mercado.

executado com base nos investimentos 
anteriores da União e no financiamento da 
Agência Espacial Europeia e, se for caso 
disso, com recurso às capacidades
nacionais ou regionais dos 
Estados-Membros, tendo em conta as 
capacidades dos fornecedores comerciais 
de dados e informações comparáveis, bem 
como a necessidade de promover a 
concorrência e o desenvolvimento do 
mercado.

Justificação

O financiamento do programa Copernicus é partilhado pela União Europeia (70 %) e pela 
Agência Espacial Europeia (30 %).

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Administração é 
composto por um representante de cada 
Estado-Membro e quatro representantes da 
Comissão, todos com direito de voto. O 
Conselho de Administração deve também 
incluir um membro designado pelo 
Parlamento Europeu, sem direito de voto.

1. O Conselho de Administração é 
composto por um representante de cada 
Estado-Membro e quatro representantes da 
Comissão, bem como por um 
representante designado pelo Parlamento 
Europeu, e dispondo todos do direito de 
voto.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Todos os anos a Comissão 
apresenta um relatório sobre a 
implementação do programa ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. O 
relatório deve conter, nomeadamente, 
informações relativas à gestão dos riscos, 
custos globais, custos anuais de 
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funcionamento, resultados dos concursos 
para apresentação de propostas, receitas, 
calendário e desempenho do programa e 
da Agência.
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