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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Industriile spațiale din Uniunea Europeană reprezintă o valoare adăugată estimată între 53 și 62 
de miliarde de euro, dând de lucru la 231 000 de persoane. Obiectivele programului spațial al 
Uniunii Europene sunt întărirea securității Uniunii și asigurarea independenței tehnologice, 
tratarea unora dintre cele mai stringente provocări la nivel mondial, cum ar fi combaterea 
schimbărilor climatice, stimularea inovării tehnologice și oferirea de beneficii socio-economice 
întreprinderilor și popoarelor din Europa. Programul va continua să se concentreze pe 
îmbunătățirea celor trei proiecte emblematice ale UE: Galileo (navigare prin satelit), 
Copernicus (observarea Pământului) și EGNOS (navigație pentru „siguranța vieții”), precum și 
pe dezvoltarea STT (securitatea spațiului) și lansarea inițiativei Govsatcom (comunicații 
securizate prin satelit).

Pentru perioada acoperită de CFM 2021-27, propunerea Comisiei este de a finanța 
Galileo/Egnos cu 8,6 miliarde EUR la prețurile (constante) din 2018 (9,7 miliarde EUR în 
prețuri curente) și Copernicus cu 5,1 miliarde EUR (5,8 miliarde EUR). Pentru STT și 
Govsatcom au fost alocate 0,4 miliarde EUR (0,5 miliarde EUR). În ansamblu, programul 
spațial reprezintă 1,25 % din angajamentele CFM 2021-2027. Toate cifrele trebuie considerate 
ca fiind orientative până la încheierea procedurii referitoare la CFM și sunt exprimate aici în 
prețuri constante pentru a permite o comparație directă cu perioada acoperită de CFM anterior. 

Programul spațial al Uniunii Europene permite statelor membre să realizeze beneficii 
tehnologice datorită unui program prea mare pentru ca un singur stat membru să îl poată 
desfășura în mod eficace. Astfel, pe lângă avantajele directe pe care le aduce în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă și sprijinirea unui sector spațial competitiv, tehnologia, datele și 
serviciile legate de programul spațial aduc o valoare adăugată importantă bugetelor Uniunii 
Europene, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, politicii în domeniul pescuitului, programelor 
climatice și de mediu, agriculturii de precizie, transporturilor și modelării/gestionării traficului. 
UE ar trebui să urmărească să valorifice informațiile din programul spațial cu scopul de a 
furniza informații mai adecvate pentru planificarea bugetară și luarea deciziilor în viitor în 
aceste domenii, precum și în alte domenii.

Comisia a comunicat intenția de a crea, pornind de la actuala Agenție pentru Sistemul Global 
de Navigație prin Satelit European, o Agenție a Uniunii Europene pentru Programul spațial 
pentru a furniza „un sistem de guvernanță unificat și simplificat”, în timp ce Agenția Spațială 
Europeană va continua să funcționeze ca partener principal în punerea în aplicare a 
programului. Este binevenită intenția de a pune mai mult accentul pe comercializarea, 
gestionarea și guvernanța programului prin intermediul agenției redenumite. Crearea unei noi 
structuri de guvernanță implică întotdeauna un risc și, prin urmare, este important să se pună 
accentul pe claritatea strategiei, repartizarea competențelor, responsabilitatea și supravegherea 
în ceea ce privește guvernanța Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial pentru a 
atenua riscul bugetar. 

Programul se bazează pe tehnologii și competențe extrem de specializate, uneori unice și care 
profită de noile evoluții. Prin urmare, programul ar trebui să funcționeze în cadrul unui CFM 
suficient de flexibil pentru a aborda variația costurilor și noile evoluții și într-un cadru de 
reglementare suficient de flexibil pentru a servi interesului superior al Uniunii, al programului 
și al statelor membre. 
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AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care este 
comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Uniunea are nevoie să își asigure 
libertatea de acțiune și autonomia pentru a 
avea acces la spațiu și posibilitatea de a 
utiliza acest acces în condiții de siguranță. 
Prin urmare, este esențial să își păstreze 
accesul autonom, fiabil și eficient din 
punctul de vedere al costurilor la spațiu, în 
special în ceea ce privește infrastructura și 
tehnologiile critice, securitatea publică și 
securitatea Uniunii și a statelor sale 
membre. Prin urmare, Comisia ar trebui să 
aibă posibilitatea de a agrega serviciile de 
lansare la nivel european, atât pentru 
nevoile proprii, cât și, la cererea acestora, 
pentru nevoile altor entități, inclusiv ale 
statelor membre, în conformitate cu 
dispozițiile articolului 189 alineatul (2) din 
tratat. Este, de asemenea, esențial ca 
Uniunea să dispună în continuare de 
infrastructuri de lansare moderne, eficiente 
și flexibile. Pe lângă măsurile luate de 
statele membre și de Agenția Spațială 
Europeană, Comisia ar trebui să aibă în 
vedere modalități de a sprijini astfel de 
instalații. În special, atunci când 
infrastructura spațială de la sol necesară 
pentru lansări conform cerințelor 
programului necesită întreținere sau 
îmbunătățiri, ar trebui să fie posibilă 
finanțarea parțială a unor astfel de 
operațiuni prin intermediul programului, în 
concordanță cu Regulamentul financiar și 
în cazurile în care se poate stabili o valoare 
adăugată a UE clară, în vederea 
eficientizării costurilor pentru program.

(4) Uniunea are nevoie să își asigure 
libertatea de acțiune și autonomia pentru a 
avea acces la spațiu și posibilitatea de a 
utiliza acest acces în condiții de siguranță. 
Prin urmare, este esențial să își păstreze 
accesul autonom, fiabil și eficient din 
punctul de vedere al costurilor la spațiu, în 
special în ceea ce privește infrastructura și 
tehnologiile critice, securitatea publică și 
securitatea Uniunii și a statelor sale 
membre. Prin urmare, Comisia ar trebui să 
aibă posibilitatea de a agrega serviciile de 
lansare la nivel european, atât pentru 
nevoile proprii, cât și, la cererea acestora, 
pentru nevoile altor entități, inclusiv ale 
statelor membre, în conformitate cu 
dispozițiile articolului 189 alineatul (2) din 
tratat. Este, de asemenea, esențial ca 
Uniunea să dispună în continuare de 
infrastructuri de lansare moderne, eficiente 
și flexibile. Pe lângă măsurile luate de 
statele membre și de Agenția Spațială 
Europeană, Comisia ar trebui să aibă în 
vedere modalități de a sprijini astfel de 
instalații. În special, atunci când 
infrastructura spațială de la sol necesară 
pentru lansări conform cerințelor 
programului necesită întreținere sau 
îmbunătățiri, ar trebui să fie posibilă 
finanțarea parțială a unor astfel de 
operațiuni prin intermediul programului, în 
concordanță cu Regulamentul financiar și 
în cazurile în care se poate stabili o valoare 
adăugată a UE clară, în vederea 
eficientizării costurilor pentru program, 
bazându-se pe un cadru financiar 
multianual flexibil capabil să reacționeze la 
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circumstanțele în schimbare.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a reflecta importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele Uniunii de 
a pune în aplicare Acordul de la Paris și 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite, programul 
va contribui la integrarea acțiunilor de 
combatere a schimbărilor climatice în 
politicile Uniunii și la atingerea unui 
obiectiv general de 25 % din cheltuielile 
bugetare ale UE pentru sprijinirea 
îndeplinirii obiectivelor climatice. În fazele 
de pregătire și de punere în aplicare a 
programului se vor identifica acțiunile 
relevante, care vor fi reevaluate în 
contextul proceselor corespunzătoare de 
evaluare și de reexaminare.

(13) Pentru a reflecta importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele Uniunii de 
a pune în aplicare Acordul de la Paris și 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite în calitate de 
lider, programul va contribui la integrarea 
acțiunilor de combatere a schimbărilor 
climatice în politicile Uniunii și la 
atingerea rapidă a unui obiectiv general de 
30 % din cheltuielile bugetare ale UE 
pentru sprijinirea îndeplinirii obiectivelor 
climatice, precum și la integrarea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă în toate 
politicile Uniunii. În fazele de pregătire și 
de punere în aplicare a programului se vor 
identifica acțiunile relevante, care vor fi 
reevaluate în contextul proceselor 
corespunzătoare de evaluare și de 
reexaminare.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Întrucât programul este finanțat, în 
principiu, de Uniune, contractele de 
achiziții publice încheiate în cadrul său ar 
trebui să respecte normele Uniunii. În acest 
context, Uniunea ar trebui să fie, de 
asemenea, responsabilă cu definirea 
obiectivelor care trebuie urmărite în ceea 
ce privește achizițiile publice.

(15) Întrucât programul este finanțat, în 
principiu, de Uniune, contractele de 
achiziții publice încheiate în cadrul său ar 
trebui să respecte normele Uniunii și să 
țină seama în mod corespunzător de 
criteriile de mediu, sociale și de guvernanță 
corporativă. În acest context, Uniunea ar 
trebui să fie, de asemenea, responsabilă cu 
definirea obiectivelor care trebuie urmărite 
în ceea ce privește achizițiile publice. 
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Punerea în aplicare globală a 
programului, inclusiv a procedurilor sale 
de achiziții publice, ar trebui să respecte 
principiul transparenței, al 
nediscriminării și al egalității de 
tratament, în special în ceea ce privește 
egalitatea de șanse între femei și bărbați.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) O structură solidă de guvernanță 
publică a programului necesită repartizarea 
strictă a responsabilităților și a sarcinilor 
între diferitele entități implicate, pentru a 
se evita dublarea eforturilor și a se reduce 
la minimum depășirile de costuri și 
întârzierile.

(25) O structură solidă de guvernanță 
publică a programului necesită repartizarea 
strictă a responsabilităților și a sarcinilor 
între diferitele entități implicate, îndeosebi 
între Agenția Uniunii Europene pentru 
Programul spațial și Agenția Spațială 
Europeană, pentru a se evita dublarea
inutilă a eforturilor și a se reduce la 
minimum depășirile de costuri și 
întârzierile. Comisia ar trebui să 
coordoneze și să monitorizeze sarcinile și 
comunicarea pe baza principiilor 
prevăzute de Tratatul de la Lisabona1a și 
de contractul-cadru între Comunitatea 
Europeană și Agenția Spațială 
Europeană1b.

__________________

1a Articolul 189 alineatul (3) din Tratatul 
de la Lisabona.

1b„Întrucât părțile recunosc că dispun de 
puncte forte complementare și prin care 
se pot sprijini reciproc și se angajează să 
coopereze în mod eficient și reciproc 
avantajos și să evite orice dublare inutilă 
a eforturilor depuse.”

Amendamentul 5

Propunere de regulament
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Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Programul Galileo are ca obiectiv 
instituirea și exploatarea primei 
infrastructuri de navigație și de 
poziționare prin satelit concepută special în 
scopuri civile, care poate fi utilizată de o 
varietate de actori publici și privați din 
Europa și din întreaga lume. Galileo 
funcționează independent de alte sisteme 
existente sau potențiale, contribuind astfel, 
printre altele, la autonomia strategică a 
Uniunii. A doua generație a sistemului ar 
trebui să fie implementată treptat până în 
2030, inițial cu o capacitate operațională 
redusă.

(39) Programul Galileo are ca obiectiv 
să constituie și să exploateze, pe baza 
muncii pregătitoare depuse de Agenția 
Spațială Europeană, prima infrastructură
de navigație și de poziționare prin satelit 
concepută special în scopuri civile, care 
poate fi utilizată de o varietate de actori 
publici și privați din Europa și din întreaga 
lume. Galileo funcționează independent de 
alte sisteme existente sau potențiale, 
contribuind astfel, printre altele, la 
autonomia strategică a Uniunii. A doua 
generație a sistemului ar trebui să fie 
implementată treptat până în 2030, inițial 
cu o capacitate operațională redusă.

Justificare

Galileo se bazează pe munca pregătitoare a Agenției Spațiale Europene, lucru care nu se 
reflectă clar în propunerea Comisiei.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) „sectorul spațial” înseamnă:

„sectorul din amonte”, ce include 
activități care ajută la realizarea unui un 
sistem spațial operațional, și explorarea 
spațiului;

„sectorul din aval”, ce include activitățile 
legate de exploatarea datelor satelitare 
pentru a dezvolta produse și servicii legate 
de spațiu destinate utilizatorilor finali.

Justificare

Sectorul spațial ar trebui definit mai precis și separat ca fiind împărțit într-un sector în 
amonte și un sector în aval.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, programul include măsuri de 
asigurare a unui acces eficient la spațiu 
pentru program și de promovare a unui 
sector spațial inovator.

În plus, programul include măsuri de 
asigurare a unui acces eficient la spațiu 
pentru program și de promovare a unui 
sector spațial inovator și competitiv.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să sporească securitatea Uniunii și a 
statelor sale membre, precum și libertatea 
de acțiune și autonomia sa strategică, în 
special în ceea ce privește tehnologiile și 
procesele decizionale bazate pe dovezi;

(c) să sporească securitatea Uniunii și a 
statelor sale membre, precum și libertatea 
de acțiune și autonomia sa strategică, în 
special în ceea ce privește tehnologiile și 
procesele decizionale eficace, bazate pe 
dovezi și cu costuri reduse;

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a programului în perioada 2021-
2027 este de [16] miliarde EUR în prețuri 
curente.

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a programului în perioada 2021-
2027 este de 14 816 938 000 EUR la 
prețurile din 2018 (16,7 miliarde EUR în 
prețuri curente).

Repartizarea orientativă a sumei 
menționate la primul paragraf este 
următoarea:

Repartizarea orientativă a sumei 
menționate la primul paragraf este 
următoarea: 

(a) pentru Galileo și EGNOS: [9,7] (a) pentru Galileo și EGNOS: 8 606 
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miliarde EUR; 245 580 EUR la prețurile din 2018 (9,7 
miliarde EUR în prețuri curente)

(b) pentru Copernicus: [5,8] miliarde 
EUR;

(b) pentru Copernicus: 5 146 002 510 
EUR la prețurile din 2018 (8,5 miliarde 
EUR în prețuri curente)

(c) pentru SST/GOVSATCOM: [0,5]
miliarde EUR.

(c) pentru SST/GOVSATCOM: 1 064 
689 910 EUR la prețurile din 2018 (1,2
miliarde EUR în prețuri curente)

Justificare

În conformitate cu decizia Conferinței președinților din 13 septembrie 2018, amendamentul 
de compromis reflectă cea mai recentă defalcare a CFM pe programe, în conformitate cu 
proiectul de raport intermediar privind propunerea de regulament al Consiliului privind 
cadrul financiar multianual 2021-2027 – poziția Parlamentului în vederea încheierii unui 
acord.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Activitățile transversale prevăzute 
la articolul 3 sunt finanțate în temeiul 
componentelor programului.

2. Activitățile transversale prevăzute 
la articolele 3 și 6 sunt finanțate în temeiul 
componentelor programului.

Justificare

Sprijinirea dezvoltării unui sector spațial puternic, competitiv și inovator ar trebui să 
constituie unul dintre obiective.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Veniturile generate de 
componentele programului se varsă la 
bugetul Uniunii și se utilizează pentru 
finanțarea componentei care a generat 

1. Veniturile generate de 
componentele programului se varsă la 
bugetul Uniunii și se utilizează pentru 
finanțarea oricărei componente a 
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venitul. programului.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

– stabilește principiile pentru 
remunerarea Agenției Spațiale Europene, 
care trebuie să fie proporțională cu 
dificultatea sarcinilor ce trebuie îndeplinite 
și coerentă cu prețurile de pe piață și cu 
onorariile celorlalte entități implicate, 
inclusiv Uniunea, și care, dacă este cazul, 
poate să se bazeze pe indicatori de 
performanță; onorariile respective nu 
acoperă cheltuielile generale care nu sunt 
asociate cu activitățile încredințate de 
Uniune Agenției Spațiale Europene.

– stabilește principiile pentru 
remunerarea Agenției Spațiale Europene, 
care trebuie să fie proporțională cu 
dificultatea sarcinilor ce trebuie îndeplinite 
și coerentă cu onorariile celorlalte entități 
implicate, inclusiv Uniunea, și care, dacă 
este fezabil, poate să se bazeze pe 
indicatori de performanță; onorariile 
respective nu acoperă cheltuielile generale 
care nu sunt asociate cu activitățile 
încredințate de Uniune Agenției Spațiale 
Europene.

Justificare

Pentru multe servicii nu există, de fapt, „prețuri de pe piață”.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Copernicus este implementat pe 
baza unor investiții prealabile ale Uniunii 
și, acolo unde este cazul, a capacităților 
naționale sau regionale ale statelor membre 
și ținând seama de capacitățile furnizorilor 
comerciali de date și de informații 
comparabile și de necesitatea de a promova 
concurența și dezvoltarea pieței.

1. Copernicus este implementat pe 
baza unor investiții prealabile ale Uniunii 
și a finanțării acordate de Agenția 
Spațială Europeană și, acolo unde este 
cazul, a capacităților naționale sau 
regionale ale statelor membre și ținând 
seama de capacitățile furnizorilor 
comerciali de date și de informații 
comparabile și de necesitatea de a promova 
concurența și dezvoltarea pieței.
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Justificare

Finanțarea Copernicus provine parțial de la Uniunea Europeană (70%) și parțial de la 
Agenția Spațială Europeană (30%).

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Consiliul de administrație este 
format din câte un reprezentant al fiecărui 
stat membru și din patru reprezentanți ai 
Comisiei, toți având drept de vot. Consiliul 
de administrație include, de asemenea, un 
membru desemnat de Parlamentul 
European, care nu are drept de vot.

1. Consiliul de administrație este 
format din câte un reprezentant al fiecărui 
stat membru și din patru reprezentanți ai 
Comisiei, precum și din un reprezentant 
desemnat de Parlamentul European, toți 
având drept de vot.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. În fiecare an, Comisia prezintă un 
raport referitor la punerea în aplicare a 
programului Parlamentului European și 
Consiliului. Raportul include, printre 
altele, informații privind gestionarea 
riscurilor, costurile globale, costurile 
anuale de funcționare, rezultatele 
procedurilor de ofertare, veniturile, 
calendarul și performanța programului și 
agenției.
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