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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Os serviços e aplicações baseados no espaço estão a moldar o bem-estar, a proteção e a 
segurança atuais e futuros dos cidadãos europeus, bem como a competitividade da sua base 
industrial. É, pois, essencial promover a economia espacial, de modo a que os Estados-
Membros, os cidadãos e as indústrias possam usufruir plenamente dos benefícios deste 
Programa Espacial.

Um setor dos transportes moderno, seguro, competitivo, eficiente e sustentável está 
profundamente interligado com os serviços espaciais. O sistema de navegação e a observação 
do planeta melhoram o desempenho dos serviços de transporte, a gestão do tráfego e o 
transporte integrado. Podem, simultaneamente, promover várias novas aplicações e 
oportunidades de negócio inovadoras no setor dos transportes.

São várias as políticas europeias que já preveem a integração dos setores do espaço e dos 
transportes, tais como o sistema eCall, o Sistema Europeu de Gestão do Tráfego Ferroviário 
(ERTMS), o sistema SafeSeaNet, etc., sendo de esperar o surgimento de novos desafios, tais 
como os veículos não tripulados e a condução automatizada.

Uma profunda interligação entre as tecnologias do espaço e dos transportes proporcionará 
numerosos benefícios a nível mundial e europeu; a título de exemplo, uma gestão mais 
eficiente do tráfego reduzirá as emissões e combaterá as alterações climáticas, o aumento da 
utilização dos veículos aéreos não tripulados melhorará os serviços de distribuição e de 
correio, e um melhor seguimento dos voos reduzirá os cancelamentos e o ruído.

A proposta da Comissão Europeia reúne num único programa os atuais Galileo, EGNOS e 
Copernicus e acrescenta duas novas iniciativas, o SSA e o GOVSATCOM. Tal como 
sugerido na política espacial para a Europa, um Programa Espacial totalmente integrado irá 
explorar as sinergias entre as componentes, aumentando a eficácia e a eficiência em termos de 
custos. Um quadro único e coerente irá promover os investimentos futuros, aumentar a 
visibilidade e oferecer maior flexibilidade.

A Comissão europeia revela uma grande ambição com a adoção do Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) 2021-2027. A Presidência austríaca aceitou o desafio e imprimiu um rápido 
ritmo ao calendário. O Parlamento Europeu está disposto a manter esse ritmo.

Devido a este calendário rigoroso e célere, o parecer centra-se em aspetos específicos da 
proposta, a ligação entre as tenologias espaciais e o setor dos transportes, o orçamento, no que 
se refere ao conhecimento da situação no espaço, à iniciativa GOVSATCOM e atividades 
transversais, à governação, à proteção, cibersegurança e segurança, à diplomacia espacial e ao 
acesso ao espaço.

O setor espacial desempenha um papel estratégico para tornar os transportes terrestres, 
marítimos, aéreos e espaciais mais inteligentes, eficientes, seguros, protegidos, sustentáveis e 
integrados. Simultaneamente, um setor dos transportes em crescimento e inovador aumentará 
a procura de serviços espaciais atualizados e de qualidade.

No que se refere à governação, a nova Agência da União Europeia para o Programa Espacial 
deve assegurar a adoção do sistema Galileo pelo mercado, incentivando o desenvolvimento de 
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dispositivos europeus plenamente compatíveis e interoperáveis, como circuitos integrados e 
recetores, devendo estar completamente operacional em todos os modos de transporte.

A União Europeia e os Estados-Membros investem em numerosas infraestruturas críticas, 
entre as quais várias infraestruturas estratégicas de transporte, que devem ser protegidas. O 
crescente número de constelações, satélites e detritos espaciais em órbita contribui para a 
criação de uma situação de «tráfego» com um risco de colisão associado que ameaça a 
segurança das operações. Além disso, outros tipos de circunstâncias imprevistas, «fenómenos 
meteorológicos espaciais», podem pôr em risco a segurança dos cidadãos e perturbar as 
operações das infraestruturas espaciais e terrestres.

O acesso seguro e garantido às comunicações por satélite é uma ferramenta indispensável para 
os intervenientes no domínio da segurança. As componentes da iniciativa GOVSATCOM 
revestem-se de extrema importância para o setor dos transportes, em especial o transporte 
marítimo no Ártico, a gestão do tráfego aéreo e o controlo e o comando dos veículos aéreos 
não tripulados.

O parecer destaca a importância da cibersegurança e da segurança. A cibersegurança das 
infraestruturas espaciais europeias, tanto no solo como no espaço, é fundamental para 
assegurar a continuidade das operações dos sistemas, a sua capacidade efetiva para executar 
continuamente as suas funções e prestar os serviços necessários. A política espacial pode 
contribuir para melhorar a segurança dos transportes para os operadores e os passageiros dos 
transportes marítimos, rodoviários e aéreos.

O programa espacial deve garantir um acesso independente e competitivo ao espaço e deve 
incentivar a cooperação com outros parceiros estratégicos mundiais, a fim de evitar 
duplicações e promover uma autêntica diplomacia económica para o setor.

Embora o parecer não incida em nenhuma parte dos artigos nem nos considerandos, o relator 
ainda pode decidir propor algumas modificações através de alterações. Devido às limitações 
de tempo, o relator prefere apresentar uma abordagem coerente sobre as questões principais.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo 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 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A tecnologia, os dados e os serviços 
espaciais tornaram-se indispensáveis no 
quotidiano dos cidadãos europeus e são 
fundamentais para a preservação de 

(1) A tecnologia, os dados e os serviços 
espaciais tornaram-se indispensáveis no 
quotidiano dos cidadãos europeus e são 
fundamentais para a preservação de 
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diversos interesses estratégicos. A indústria 
espacial da União é já uma das mais 
competitivas do mundo. No entanto, o 
aparecimento de novos intervenientes e o 
desenvolvimento de novas tecnologias 
estão a revolucionar os modelos industriais 
tradicionais. É, pois, fundamental que a 
União continue a assumir um papel de 
liderança a nível internacional e disponha 
de uma ampla liberdade de ação no 
domínio espacial, incentive o progresso 
técnico e científico e apoie a 
competitividade e a capacidade de 
inovação das indústrias do setor espacial na 
União, sobretudo as pequenas e médias 
empresas, as empresas em fase de arranque 
e as empresas inovadoras.

diversos interesses estratégicos. A indústria 
espacial da União é já uma das mais 
competitivas do mundo. No entanto, o 
aparecimento de novos intervenientes e o 
desenvolvimento de novas tecnologias 
estão a revolucionar os modelos industriais 
tradicionais. É, pois, fundamental que a 
União continue a assumir um papel de 
liderança a nível internacional e disponha 
de uma ampla liberdade de ação no 
domínio espacial, incentive o progresso 
técnico e científico e apoie a 
competitividade e a capacidade de 
inovação das indústrias do setor espacial na 
União, sobretudo as pequenas e médias 
empresas, as empresas em fase de arranque 
e as empresas inovadoras. Paralelamente, 
é importante criar as condições 
adequadas para garantir condições de 
concorrência equitativas com os 
principais concorrentes espaciais.

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A União tem vindo a desenvolver 
os seus próprios programas e iniciativas 
espaciais desde o final dos anos noventa, 
nomeadamente o Serviço Europeu 
Complementar de Navegação 
Geoestacionário (EGNOS), a que se 
vieram juntar em seguida os sistemas 
Galileo e Copernicus, que respondem às 
necessidades das pessoas e às exigências 
das políticas públicas. Não só há que 
garantir a continuidade dessas iniciativas, 
como também a sua melhoria, para que se 
mantenham na vanguarda, tendo em conta 
a evolução da nova tecnologia e as
transformações a nível digital e das 
tecnologias de informação e comunicação, 
respondam às novas necessidades dos 
utilizadores e sejam capazes de concretizar 
prioridades políticas em domínios como as 
alterações climáticas, incluindo o 
acompanhamento das alterações na 

(3) A União tem vindo a desenvolver 
os seus próprios programas e iniciativas 
espaciais desde o final dos anos noventa, 
nomeadamente o Serviço Europeu 
Complementar de Navegação 
Geoestacionário (EGNOS), a que se 
vieram juntar em seguida os sistemas 
Galileo e Copernicus, que respondem às 
necessidades das pessoas e às exigências 
das políticas públicas. Não só há que 
garantir a continuidade dessas iniciativas, 
como também é necessário melhorar a sua 
adoção e utilização, para que se 
mantenham na vanguarda, tendo em conta 
a evolução da nova tecnologia e a 
facilitação das transformações a nível 
digital e das tecnologias de informação e 
comunicação, bem como do setor dos 
transportes, respondendo às novas 
necessidades dos utilizadores e sendo
capazes de concretizar as prioridades 
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região do Ártico, a segurança e a defesa. políticas de todos os setores afetados, em 
particular do setor dos transportes.

Alteração 3

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 
sua relação custo-eficácia.

(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, incluindo 
tecnologias alternativas de lançamento e 
sistemas ou serviços inovadores, 
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 
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acrescentado europeu, a fim de melhorar a 
sua relação custo-eficácia.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de reforçar a capacidade da 
indústria espacial da União e adquirir 
capacidades a nível da conceção, 
construção e exploração, a União deverá 
apoiar a criação, o crescimento e o 
desenvolvimento de toda a indústria 
espacial. O aparecimento de um modelo 
favorável às empresas e à inovação 
também será apoiado aos níveis europeu, 
regional e nacional através da criação de 
centros espaciais que reúnam os setores 
espacial, digital e dos utilizadores. A União 
deverá promover a expansão das empresas 
espaciais estabelecidas na União para as 
ajudar a ser bem sucedidas, nomeadamente 
ajudando-as a ter acesso a financiamento 
de risco - tendo em conta que, na União, 
não existe um acesso adequado a capitais 
privados para as empresas do setor espacial 
em fase de arranque - e criando parcerias 
de inovação (abordagem de primeiro 
contrato).

(5) A fim de reforçar a capacidade da 
indústria espacial da União e adquirir 
capacidades a nível da conceção, 
construção e exploração, a União deverá 
apoiar a criação, o crescimento e o 
desenvolvimento de toda a indústria 
espacial. O aparecimento de um modelo 
favorável às empresas e à inovação 
também será apoiado aos níveis europeu, 
regional e nacional, em especial, mas não 
apenas, através de iniciativas como a
criação de centros espaciais que reúnam os 
setores espacial, digital e dos utilizadores. 
Os centros espaciais devem trabalhar em 
cooperação com os centros de inovação 
digital para promover o 
empreendedorismo e as competências. A 
União deverá promover a expansão das 
empresas espaciais europeias para as 
ajudar a ser bem sucedidas, nomeadamente 
ajudando-as a ter acesso a financiamento 
de risco - tendo em conta que, na União, 
não existe um acesso adequado a capitais 
privados para as empresas do setor espacial 
em fase de arranque - e criando parcerias 
de inovação (abordagem de primeiro 
contrato).

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Graças à sua cobertura e ao 
potencial para ajudar a resolver os desafios 

(6) Graças à sua cobertura e ao 
potencial para ajudar a resolver os desafios 
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globais, o programa espacial da União 
(«programa») tem uma forte dimensão 
internacional. Convém, por conseguinte, 
dotar-se a Comissão de competência para 
gerir e coordenar atividades a nível 
internacional em nome da União, em 
especial para defender os interesses da 
União e dos seus Estados-Membros nas 
instâncias internacionais, inclusive no 
domínio das frequências, a fim de 
promover a tecnologia e a indústria da 
União e incentivar a cooperação em 
matéria de formação, tendo em conta a 
necessidade de assegurar a reciprocidade 
dos direitos e obrigações das partes. É 
particularmente importante que a União 
seja representada pela Comissão nos 
órgãos do programa internacional Cospas-
Sarsat ou em órgãos setoriais pertinentes 
das Nações Unidas, incluindo a 
Organização para a Alimentação e a 
Agricultura e a Organização Meteorológica 
Mundial.

globais, o programa espacial da União 
(«programa») tem uma forte dimensão 
internacional. Convém, por conseguinte, 
dotar-se a Comissão de competência para 
gerir e coordenar atividades a nível 
internacional em nome da União, em 
especial para defender os interesses da 
União e dos seus Estados-Membros nas 
instâncias internacionais, inclusive no 
domínio das frequências. A Comissão deve 
reforçar a diplomacia económica a fim de 
promover a tecnologia e a indústria da 
União e incentivar a cooperação em 
matéria de formação, tendo em conta a 
necessidade de assegurar a reciprocidade 
dos direitos e obrigações das partes e uma 
concorrência leal a nível internacional. É 
particularmente importante que a União 
seja representada pela Comissão nos 
órgãos do programa internacional Cospas-
Sarsat ou em órgãos setoriais pertinentes 
das Nações Unidas, incluindo a 
Organização para a Alimentação e a 
Agricultura e a Organização Meteorológica 
Mundial.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Em conjunto com os Estados-
Membros e a Alta Representante, a 
Comissão deverá promover o 
comportamento responsável no espaço e no 
espaço exterior e explorar a possibilidade 
de adesão às convenções pertinentes das 
Nações Unidas.

(7) Em conjunto com os Estados-
Membros e a Alta Representante, a 
Comissão deverá promover o 
comportamento responsável no espaço e no 
espaço exterior, em particular através da 
procura de soluções contra a proliferação 
de detritos espaciais, e explorar a 
possibilidade de adesão às convenções 
pertinentes das Nações Unidas.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) O programa partilha objetivos 
semelhantes com outros programas da 
União, nomeadamente o programa 
Horizonte Europa, o Fundo InvestEU, o 
Fundo Europeu de Defesa e os Fundos ao 
abrigo do Regulamento (UE) 
[Regulamento das Disposições Comuns]. 
Por conseguinte, é conveniente prever a 
possibilidade de financiamento cumulativo 
desses programas, desde que abranjam as 
mesmas rubricas de custos, em especial 
através de disposições de financiamento 
complementar por parte dos programas da 
União nos casos em que as modalidades de 
gestão o permitam — de forma sequencial 
ou alternada, ou mediante a combinação de 
fundos, incluindo para efeitos do 
financiamento de ações conjuntas, 
possibilitando, sempre que possível, as 
parcerias de inovação e as operações de 
financiamento misto. Durante a execução 
do programa, a Comissão deverá, por 
conseguinte, promover sinergias com 
outros programas conexos da União que 
permitam, na medida do possível, o recurso 
ao financiamento de risco, às parcerias para 
a inovação e ao financiamento cumulativo 
ou misto.

(8) O programa partilha objetivos 
semelhantes com outros programas da 
União, nomeadamente o programa 
Horizonte Europa, o Fundo InvestEU, o 
Fundo Europeu de Defesa e os Fundos ao 
abrigo do Regulamento (UE) 
[Regulamento das Disposições Comuns]. 
Por conseguinte, é conveniente prever a 
possibilidade de financiamento cumulativo 
desses programas, desde que abranjam as 
mesmas rubricas de custos, em especial 
através de disposições de financiamento 
complementar por parte dos programas da 
União nos casos em que as modalidades de 
gestão o permitam — de forma sequencial 
ou alternada, ou mediante a combinação de 
fundos, incluindo para efeitos do 
financiamento de ações conjuntas, 
possibilitando, sempre que possível, as 
parcerias de inovação e as operações de 
financiamento misto. Durante a execução 
do programa, a Comissão deverá, por 
conseguinte, promover sinergias com 
outros programas conexos da União que 
permitam, na medida do possível, o recurso 
ao financiamento de risco, às parcerias para 
a inovação e ao financiamento cumulativo 
ou misto. É importante assegurar a 
continuidade entre as soluções 
desenvolvidas através do Horizonte 
Europa e os outros programas da União e 
as componentes do programa espacial.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os objetivos políticos do presente 
programa serão também realizados 
enquanto áreas elegíveis para operações de 
financiamento e investimento através de 
instrumentos financeiros e de garantias 

(9) Os objetivos políticos do presente 
programa serão também realizados 
enquanto áreas elegíveis para operações de 
financiamento e investimento através de 
instrumentos financeiros e de garantias 
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orçamentais no âmbito das vertentes 
temáticas relativas a infraestruturas 
sustentáveis, investigação, inovação e 
digitalização do Fundo InvestEU. O apoio 
financeiro deverá ser utilizado para 
colmatar de modo proporcionado as 
deficiências do mercado ou as situações em 
que o investimento fica aquém do 
desejado, não devendo as ações duplicar 
nem excluir o financiamento privado ou 
distorcer a concorrência no mercado 
interno. É importante que as ações tenham 
um claro valor acrescentado europeu.

orçamentais no âmbito das vertentes 
temáticas relativas a infraestruturas 
sustentáveis, investigação, inovação e 
digitalização do Fundo InvestEU. O apoio 
financeiro deverá ser utilizado para 
incentivar o investimento colmatando de 
modo proporcionado as deficiências do 
mercado ou as situações em que o 
investimento fica aquém do desejado, não 
devendo as ações duplicar nem excluir o 
financiamento privado ou distorcer a 
concorrência no mercado interno. É 
importante que as ações tenham um claro 
valor acrescentado europeu.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) O programa deverá explorar as 
sinergias entre o setor espacial e o setor 
dos transportes, tendo em conta que as 
tecnologias espaciais desempenham um 
papel estratégico para tornar os 
transportes terrestres, marítimos, aéreos e 
espaciais mais inteligentes, mais 
eficientes, mais seguros, sustentáveis e 
integrados. Ao mesmo tempo, um setor de 
transportes em crescimento e inovador 
aumentará a procura de tecnologias 
espaciais inovadoras e atualizadas.

Alteração 10
Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Enquanto promotora do interesse 
geral da União, compete à Comissão 
executar o programa, assumir a 
responsabilidade exclusiva e promover a 
sua utilização. A fim de otimizar os 
recursos e as competências das diferentes 

(27) Enquanto promotora do interesse 
geral da União, compete à Comissão 
supervisionar a execução do programa, 
assumir a responsabilidade exclusiva e 
promover a sua utilização. A fim de 
otimizar os recursos e as competências das 
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partes interessadas, a Comissão deverá 
poder delegar determinadas tarefas. Além 
disso, a Comissão reúne as melhores 
condições para definir as principais 
especificações técnicas e operacionais 
necessárias para assegurar a aplicação dos 
sistemas e a evolução dos serviços.

diferentes partes interessadas, a Comissão 
deverá poder delegar determinadas tarefas. 
Além disso, a Comissão reúne as melhores 
condições para definir os requisitos de alto 
nível necessários para assegurar a 
aplicação dos sistemas e a evolução dos 
serviços.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A Agência da União Europeia para 
o Programa Espacial («Agência»), que 
substitui e sucede à Agência do GNSS 
Europeu, criada pelo Regulamento (UE) 
n.º 912/2010, tem por missão contribuir 
para o programa, nomeadamente em 
matéria de segurança. Determinadas tarefas 
relacionadas com a segurança e a 
promoção do programa deverão, por 
conseguinte, ser confiadas à Agência. No 
que diz respeito à segurança, e atendendo à 
sua experiência nesta matéria, a Agência 
deverá ser responsável pelas atividades de 
acreditação de segurança de todas as ações 
da União no setor espacial. A Agência 
deverá ainda desempenhar as funções que a 
Comissão lhe possa atribuir através de um 
ou mais acordos de contribuição que 
abranjam outras tarefas específicas 
relacionadas com o programa.

(28) A Agência da União Europeia para 
o Programa Espacial («Agência»), que 
substitui e sucede à Agência do GNSS 
Europeu, criada pelo Regulamento (UE) 
n.º 912/2010, tem por missão contribuir 
para o programa, nomeadamente em 
matéria de segurança, comunicação, 
adesão dos utilizadores, desenvolvimento 
de mercado, exploração, etc. 
Determinadas tarefas relacionadas com a 
segurança e a cibersegurança do 
programa e com a promoção dos serviços 
e do setor a jusante deverão, por 
conseguinte, ser confiadas à Agência. No 
que diz respeito à segurança, e atendendo à 
sua experiência nesta matéria, a Agência 
deverá ser responsável pelas atividades de 
acreditação de segurança de todas as ações 
da União no setor espacial. A Agência 
deverá ainda desempenhar as funções que a 
Comissão lhe possa atribuir através de um 
ou mais acordos de contribuição que 
abranjam outras tarefas específicas 
relacionadas com o programa.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração
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(32) Dada a importância de que se 
revestem as atividades relacionadas com o 
espaço para a economia da União e a vida 
dos seus cidadãos, e a dupla natureza dos 
sistemas e das aplicações baseadas nesses 
sistemas, atingir e manter um elevado nível 
de segurança deverá constituir uma das 
principais prioridades do programa, 
nomeadamente para salvaguardar os 
interesses da União e dos seus Estados-
Membros, incluindo no que respeita a 
informações classificadas e outras 
informações sensíveis não classificadas.

(32) Dada a importância de que se 
revestem as atividades relacionadas com o 
espaço para a economia da União e a vida 
dos seus cidadãos, e a dupla natureza dos 
sistemas e das aplicações baseadas nesses 
sistemas, atingir e manter um elevado nível 
de segurança deverá constituir uma das 
principais prioridades do programa, 
nomeadamente para salvaguardar os 
interesses da União, dos seus Estados-
Membros e dos passageiros, incluindo no 
que respeita a informações classificadas e 
outras informações sensíveis não 
classificadas.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Atendendo à especificidade e à 
complexidade do programa e à sua relação 
com a segurança, há que respeitar 
princípios bem estabelecidos para efeitos 
da acreditação de segurança. Por 
conseguinte, é indispensável que as 
atividades de acreditação de segurança 
sejam levadas a cabo num contexto de 
responsabilidade coletiva pela segurança 
da União e dos Estados-Membros, 
envidando esforços para reunir consensos e 
envolver todas as partes interessadas na 
segurança, e que seja instaurado um 
procedimento de acompanhamento
permanente dos riscos. É também 
imperativo que os trabalhos técnicos de 
acreditação de segurança sejam confiados a 
profissionais devidamente qualificados 
para acreditar sistemas complexos e que 
disponham de credenciação de segurança 
ao nível adequado.

(35) Atendendo à especificidade e à 
complexidade do programa e à sua relação 
com a segurança, há que respeitar 
princípios bem estabelecidos para efeitos 
da acreditação de segurança. Por 
conseguinte, é indispensável que as 
atividades de acreditação de segurança 
sejam levadas a cabo num contexto de 
responsabilidade coletiva pela segurança 
da União e dos Estados-Membros, 
envidando esforços para reunir consensos e 
envolver todas as partes interessadas na 
segurança, e que seja instaurado um 
procedimento permanente de 
acompanhamento dos riscos. É também 
imperativo que os trabalhos técnicos de 
acreditação de segurança sejam confiados a 
profissionais devidamente qualificados 
para acreditar sistemas complexos e que 
disponham de credenciação de segurança 
ao nível adequado.

Alteração 14

Proposta de regulamento
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Considerando 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(36-A) A cibersegurança das 
infraestruturas espaciais europeias, em 
terra e no espaço, é fundamental para 
assegurar a continuidade das operações 
dos sistemas e a sua capacidade efetiva 
para desempenhar as tarefas de forma 
contínua e prestar os serviços necessários.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(38-A) Quando combinado com 
capacidades de comunicação reforçadas, 
um posicionamento por satélite de alta 
precisão contribui para um setor de 
transportes moderno e fiável no que diz 
respeito a automóveis, aviões e navios. 
Permite otimizar a gestão da frota, a 
rastreabilidade dos navios, a prevenção de 
colisões, o controlo da velocidade, a 
assistência a manobras de navios e muitos 
outros aspetos relacionados com os 
transportes.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) O sistema EGNOS tem por objetivo 
melhorar a qualidade dos sinais abertos dos 
sistemas globais de navegação por satélite 
existentes, em especial os emitidos pelo 
sistema Galileo. Os serviços prestados pelo 
EGNOS deverão cobrir prioritariamente o 
território dos Estados-Membros localizado 
geograficamente na Europa, incluindo, 

(40) O sistema EGNOS tem por objetivo 
melhorar a qualidade dos sinais abertos dos 
sistemas globais de navegação por satélite 
existentes, em especial os emitidos pelo 
sistema Galileo. Os serviços prestados pelo 
EGNOS deverão cobrir prioritariamente o 
território dos Estados-Membros localizado 
geograficamente na Europa, incluindo, 
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para este efeito, os Açores, as Ilhas 
Canárias e a Madeira, com o objetivo de 
assegurar a sua cobertura até ao final de 
2025. Em função da viabilidade técnica e, 
para efeitos da salvaguarda da vida 
humana, com base em acordos 
internacionais, a cobertura geográfica dos 
serviços prestados pelo sistema EGNOS 
poderá ser alargada a outras regiões do 
mundo. Sem prejuízo do disposto no 
Regulamento [2018/XXXX [Regulamento 
AESA] e da necessária monitorização da 
qualidade dos serviços do Galileo para fins 
aeronáuticos, convém salientar que, 
embora os sinais emitidos pelo Galileo 
possam efetivamente ser utilizados para 
facilitar o posicionamento de aeronaves, só 
os sistemas de aumento locais ou regionais, 
como o EGNOS na Europa, podem 
configurar-se como serviços de gestão do 
tráfego aéreo (ATM) e serviços de 
navegação aérea (ANS).

para este efeito, os Açores, as Ilhas 
Canárias e a Madeira, com o objetivo de 
assegurar a sua cobertura até ao final de 
2025. Em função da viabilidade técnica e, 
para efeitos da salvaguarda da vida 
humana, com base em acordos 
internacionais, a cobertura geográfica dos 
serviços prestados pelo sistema EGNOS 
poderá ser alargada a outras regiões do 
mundo. Sem prejuízo do disposto no 
Regulamento [2018/XXXX] [Regulamento 
AESA] e da necessária monitorização da 
qualidade e do desempenho em matéria de 
segurança dos serviços do Galileo para 
fins aeronáuticos, convém salientar que os 
sinais emitidos pelo Galileo podem
efetivamente ser utilizados para facilitar o 
posicionamento de aeronaves, só os 
sistemas de aumento locais ou regionais, 
como o EGNOS na Europa, podem 
configurar-se como serviços de gestão do 
tráfego aéreo (ATM) e serviços de 
navegação aérea (ANS).

Justificação

A proposta aborda a importância dos aspetos de proteção, mas não salienta adequadamente 
os aspetos de segurança, que são igualmente importantes, em especial para o setor dos 
transportes.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) É imperativo assegurar a 
continuidade, a sustentabilidade e a futura 
disponibilidade dos serviços prestados 
pelos sistemas Galileo e EGNOS. Num 
contexto de mudança e de um mercado em 
rápida evolução, há que prosseguir o seu 
desenvolvimento e preparar as novas 
gerações destes sistemas.

(41) É imperativo assegurar a 
continuidade, a sustentabilidade, o 
desempenho em matéria de segurança e a 
futura disponibilidade dos serviços 
prestados pelos sistemas Galileo e 
EGNOS. Num contexto de mudança e de 
um mercado em rápida evolução, há que 
prosseguir o seu desenvolvimento e 
preparar as novas gerações destes sistemas.
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(44-A) A fim de promover a exploração 
dos serviços prestados pelo Galileo e pelo 
EGNOS e os serviços a jusante, em 
especial no setor dos transportes, as 
autoridades competentes deverão 
desenvolver, a nível internacional, 
normas e certificações comuns.

Alteração 19
Proposta de regulamento
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) A fim de maximizar os benefícios 
socioeconómicos do Galileo e do EGNOS, 
sobretudo no domínio da segurança, deverá 
promover-se a utilização dos serviços 
prestados por estes sistemas noutras 
políticas da União, sempre que tal se 
justifique e seja vantajoso.

(46) A fim de maximizar os benefícios 
socioeconómicos do Galileo e do EGNOS, 
sobretudo no domínio da segurança, da 
sustentabilidade ambiental e da 
mobilidade, deverá promover-se a 
utilização dos serviços prestados por estes 
sistemas noutras políticas da União, em 
particular no setor dos transportes.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) O Copernicus deverá assegurar um 
acesso autónomo aos conhecimentos 
ambientais e às tecnologias-chave para os 
serviços de geoinformação e de observação 
da Terra, dotando assim a União de 
capacidade de decisão e ação 
independentes em domínios como o 
ambiente, as alterações climáticas, a 
proteção civil, a segurança, e a economia 
digital.

(47) O Copernicus deverá assegurar um 
acesso autónomo aos conhecimentos 
ambientais e às tecnologias-chave para os 
serviços de geoinformação e de observação 
da Terra, dotando assim a União de 
capacidade de decisão e ação 
independentes em domínios como o 
ambiente, as alterações climáticas, os 
transportes, a proteção civil, a segurança, e 
a economia digital.
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) No que diz respeito à obtenção de 
dados, as atividades ao abrigo do 
Copernicus deverão procurar completar e 
manter as infraestruturas espaciais 
existentes, preparar a substituição a longo 
prazo dos satélites no fim da sua vida útil e 
lançar novas missões dedicadas a novos 
sistemas de observação, a fim de contribuir 
para os esforços de resposta ao desafio das 
alterações climáticas a nível mundial (por 
exemplo, a monitorização das emissões 
antropogénicas de CO2 e de outros gases 
com efeito de estufa). As atividades no 
âmbito do Copernicus deverão alargar a 
cobertura do sistema global de 
monitorização das regiões polares e apoiar 
a garantia de conformidade ambiental, a 
monitorização e a comunicação de 
informações ambientais em cumprimento 
de obrigações legais e as aplicações 
ambientais inovadoras (por exemplo, para 
a monitorização de culturas, a gestão da 
água e o reforço da monitorização dos 
incêndios). Ao fazê-lo, o Copernicus 
deverá mobilizar e tirar o máximo partido 
dos investimentos realizados no quadro do 
anterior período de financiamento (2014-
2020), explorando em simultâneo novos 
modelos empresariais e operacionais, a fim 
de continuar a complementar as suas 
capacidades. O Copernicus deverá também 
partir das parcerias bem sucedidas com os 
Estados-Membros para continuar a 
desenvolver a sua dimensão de segurança 
no quadro de mecanismos de governação 
adequados, a fim de responder à evolução 
das necessidades dos utilizadores em 
matéria de segurança.

(52) No que diz respeito à obtenção de 
dados, as atividades ao abrigo do 
Copernicus deverão procurar completar e 
manter as infraestruturas espaciais e do 
segmento terrestre existentes, preparar a 
substituição a longo prazo dos satélites no 
fim da sua vida útil e lançar novas missões, 
cuja viabilidade está a ser estudada pela 
Agência Espacial Europeia, dedicadas a 
novos sistemas de observação, a fim de 
contribuir para os esforços de resposta ao 
desafio das alterações climáticas a nível 
mundial (por exemplo, a monitorização das 
emissões antropogénicas de CO2 e de 
outros gases com efeito de estufa). As 
atividades no âmbito do Copernicus 
deverão alargar a cobertura do sistema 
global de monitorização das regiões 
polares e apoiar a garantia de 
conformidade ambiental, a monitorização e
a comunicação de informações ambientais 
em cumprimento de obrigações legais e as 
aplicações ambientais inovadoras (por 
exemplo, para a monitorização de culturas, 
a gestão da água e o reforço da 
monitorização dos incêndios). Ao fazê-lo, 
o Copernicus deverá mobilizar e tirar o 
máximo partido dos investimentos 
realizados no quadro do anterior período de 
financiamento (2014-2020), explorando em 
simultâneo novos modelos empresariais e 
operacionais, a fim de continuar a 
complementar as suas capacidades. O 
Copernicus deverá também partir das 
parcerias bem sucedidas com os Estados-
Membros para continuar a desenvolver a 
sua dimensão de segurança no quadro de 
mecanismos de governação adequados, a 
fim de responder à evolução das 
necessidades dos utilizadores em matéria 
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de segurança.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

(61) Para a execução do Copernicus, a 
Comissão deverá recorrer, quando se 
justifique, às organizações governamentais 
europeias com as quais tenha já 
estabelecido parcerias, em especial a 
Agência Espacial Europeia, para efeitos do 
desenvolvimento e da aquisição dos meios 
espaciais, do acesso aos dados e da 
realização das missões específicas. A 
Comissão deverá ainda recorrer à 
EUMETSAT para a realização de missões 
específicas de acordo com os 
conhecimentos especializados de que 
dispõe e com o respetivo mandato. No
domínio dos serviços, a Comissão deverá 
tirar o devido partido das capacidades 
específicas facultadas por agências da 
União, tais como a Agência Europeia do 
Ambiente, a Agência Europeia da 
Segurança Marítima e a Agência Europeia 
da Guarda de Fronteiras e Costeira, e pelo 
Centro Europeu intergovernamental de 
Previsão Meteorológica a Médio Prazo, 
bem como dos investimentos europeus já 
efetuados nos serviços de monitorização do 
meio marinho através da Mercator Ocean. 
Em conjunto com a Alta Representante, 
procurar-se-á estabelecer uma abordagem 
global a nível da União em matéria de 
segurança. O Centro Comum de 
Investigação (CCI) da Comissão tem 
participado ativamente na iniciativa GMES 
desde o início e dado apoio aos 
desenvolvimentos no domínio do Galileo e 
da meteorologia espacial. Ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º 377/2014, o CCI é 
responsável pelo serviço de gestão de 
emergências do Copernicus e a 
componente global do serviço de 

(61) Para a execução do Copernicus, a 
Comissão deverá recorrer, quando se 
justifique, às organizações governamentais 
europeias com as quais tenha já 
estabelecido parcerias, em especial a 
Agência Espacial Europeia, para efeitos do 
desenvolvimento e da aquisição dos meios 
espaciais, do acesso aos dados e da 
realização das missões específicas. A 
Comissão deverá ainda recorrer à 
EUMETSAT para a realização de missões 
específicas de acordo com os 
conhecimentos especializados de que 
dispõe e com o respetivo mandato. No 
domínio dos serviços, a Comissão deverá 
tirar o devido partido das capacidades 
específicas facultadas por agências da 
União, tais como a Agência Europeia do 
Ambiente, a Agência Europeia da 
Segurança Marítima e a Agência Europeia 
da Guarda de Fronteiras e Costeira, e pelo 
Centro Europeu intergovernamental de 
Previsão Meteorológica a Médio Prazo, 
bem como dos investimentos europeus já 
efetuados nos serviços de monitorização do 
meio marinho através da Mercator Ocean. 
Em conjunto com a Alta Representante, 
procurar-se-á estabelecer uma abordagem 
global a nível da União em matéria de, 
combate às alterações climáticas, 
nomeadamente no que se refere à 
aplicação do Acordo de Paris, bem como 
nas questões da segurança. O Centro 
Comum de Investigação (CCI) da 
Comissão tem participado ativamente na 
iniciativa GMES desde o início e dado 
apoio aos desenvolvimentos no domínio do 
Galileo e da meteorologia espacial. Ao 
abrigo do Regulamento (UE) n.º 377/2014, 
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monitorização do meio terrestre deste 
sistema e contribui para a análise da 
qualidade e da adequação aos objetivos dos 
produtos e informações e para a sua 
evolução futura. A Comissão deverá 
continuar a recorrer à assistência científica 
e técnica do CCI para a execução do 
programa.

o CCI é responsável pelo serviço de gestão 
de emergências do Copernicus e a 
componente global do serviço de 
monitorização do meio terrestre deste 
sistema e contribui para a análise da 
qualidade e da adequação aos objetivos dos 
produtos e informações e para a sua 
evolução futura. A Comissão deverá 
continuar a recorrer à assistência científica 
e técnica do CCI para a execução do 
programa.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 70

Texto da Comissão Alteração

(70) Os fenómenos meteorológicos 
espaciais extremos podem pôr em risco a 
segurança dos cidadãos e perturbar as 
operações das infraestruturas espaciais e 
terrestres. Há, portanto, que estabelecer 
como parte do programa uma função da 
meteorologia espacial, a fim de avaliar os 
riscos meteorológicos espaciais e as 
correspondentes necessidades dos 
utilizadores, chamar a atenção para os 
riscos meteorológicos espaciais, garantir a 
prestação de serviços de meteorologia 
espacial orientados para os utilizadores e 
melhorar a capacidade dos Estados-
Membros de prestação de serviços de 
meteorologia espacial. A Comissão deverá 
dar prioridade aos setores aos quais serão 
prestados serviços de meteorologia 
espacial, tendo em conta as necessidades 
dos utilizadores, os riscos e a maturidade 
tecnológica. A longo prazo, poderão ser 
tidas em consideração as necessidades de 
outros setores. A prestação de serviços a 
nível da União em função das necessidades 
dos utilizadores exigirá atividades de 
investigação e desenvolvimento orientadas, 
coordenadas e contínuas para apoiar a 
evolução dos serviços de meteorologia 
espacial. A prestação dos serviços de 

(70) Os fenómenos meteorológicos 
espaciais extremos podem pôr em risco a 
segurança dos cidadãos e perturbar as 
operações das infraestruturas espaciais e 
terrestres. Há, portanto, que estabelecer 
como parte do programa uma função da 
meteorologia espacial, a fim de avaliar os 
riscos meteorológicos espaciais e as 
correspondentes necessidades dos 
utilizadores, chamar a atenção para os 
riscos meteorológicos espaciais, garantir a 
prestação de serviços de meteorologia 
espacial orientados para os utilizadores e 
melhorar a capacidade dos Estados-
Membros de prestação de serviços de 
meteorologia espacial. A Comissão deverá 
dar prioridade aos setores aos quais serão 
prestados serviços de meteorologia 
espacial, tendo em conta as necessidades 
dos utilizadores, os riscos e a maturidade 
tecnológica. A longo prazo, poderão ser 
tidas em consideração as necessidades de 
outros setores. A prestação de serviços a 
nível da União em função das necessidades 
dos utilizadores exigirá atividades de 
investigação e desenvolvimento orientadas, 
coordenadas e contínuas para apoiar a 
evolução dos serviços de meteorologia 
espacial. A prestação dos serviços de 
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meteorologia espacial deverá tirar partido 
das capacidades existentes a nível nacional 
e da União e permitir uma ampla 
participação dos Estados-Membros e a 
colaboração do setor privado.

meteorologia espacial deverá tirar partido 
das capacidades existentes a nível nacional 
e da União e permitir uma ampla 
participação dos Estados-Membros e de 
organizações internacionais e a 
colaboração do setor privado.

Justificação

Trata-se de poder contar com as capacidades existentes em matéria de meteorologia espacial 
de organizações como a ESA ou a EUMETSAT.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 71

Texto da Comissão Alteração

(71) O Livro Branco da Comissão sobre 
o futuro da Europa25, a Declaração de 
Roma dos Chefes de Estado e de Governo 
de 27 Estados-Membros da União 
Europeia26, e diversas resoluções do 
Parlamento Europeu, recordam que cabe à 
UE desempenhar um papel fundamental 
para garantir uma Europa segura e 
resiliente que seja capaz de enfrentar 
desafios como os conflitos regionais, o 
terrorismo, as ameaças à cibersegurança e 
as pressões migratórias crescentes. Um 
acesso garantido e seguro às comunicações 
por satélite é um instrumento indispensável 
para os operadores em matéria de 
segurança; importa, pois, agregar e 
partilhar este recurso essencial em termos 
de segurança a nível da UE, para reforçar 
uma União que protege os seus cidadãos.

(71) O Livro Branco da Comissão sobre 
o futuro da Europa25, a Declaração de 
Roma dos Chefes de Estado e de Governo 
de 27 Estados-Membros da União 
Europeia26, e diversas resoluções do 
Parlamento Europeu, recordam que cabe à 
UE desempenhar um papel fundamental 
para garantir uma Europa sustentável, 
segura e resiliente que seja capaz de 
enfrentar desafios como as alterações 
climáticas, os conflitos regionais, o 
terrorismo, as ameaças à cibersegurança e 
as pressões migratórias crescentes. Um 
acesso garantido e seguro às comunicações 
por satélite é um instrumento indispensável 
para os operadores em matéria de 
segurança; importa, pois, agregar e 
partilhar este recurso essencial em termos 
de segurança a nível da UE.

_________________ _________________

25

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-
political/files/white_paper_on_the_future_
of_europe_en.pdf 

25

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-
political/files/white_paper_on_the_future_
of_europe_en.pdf

26

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm

26

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
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Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 76

Texto da Comissão Alteração

(76) Na primeira fase do 
GOVSATCOM (aproximadamente até 
2025), recorrer-se-á às capacidades 
existentes dos intervenientes do setor 
privado e dos Estados-Membros. Nesta 
primeira fase, os serviços serão 
introduzidos numa abordagem por etapas, 
começando pelos utilizadores a nível da 
União. Se, no decurso da primeira fase, 
uma análise exaustiva da procura e da 
oferta futuras indicar que esta abordagem é 
insuficiente para dar resposta à evolução da 
procura, poder-se-á tomar a decisão de 
passar a uma segunda fase e desenvolver as 
infraestruturas espaciais ou capacidades 
específicas suplementares recorrendo a 
uma ou várias parcerias público-privadas, 
por exemplo, com operadores de satélites 
da União.

(76) Na primeira fase do 
GOVSATCOM (aproximadamente até 
2025), recorrer-se-á às capacidades 
existentes dos intervenientes do setor 
privado e dos Estados-Membros. Nesta 
primeira fase, os serviços serão 
introduzidos numa abordagem por etapas. 
Se, no decurso da primeira fase, uma 
análise exaustiva da procura e da oferta 
futuras indicar que esta abordagem é 
insuficiente para dar resposta à evolução da 
procura, poder-se-á tomar a decisão de 
passar a uma segunda fase e desenvolver as 
infraestruturas espaciais ou capacidades 
específicas suplementares recorrendo a 
uma ou várias parcerias público-privadas, 
por exemplo, com operadores de satélites 
da União.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 78

Texto da Comissão Alteração

(78) Para quem usa as comunicações por 
satélite, os equipamentos para os 
utilizadores constituem a interface 
operacional mais importante. Graças à 
abordagem GOVSATCOM da UE, a 
maior parte dos utilizadores pode
continuar a utilizar os seus atuais 
equipamentos para os utilizadores em 
serviços do GOVSATCOM, na medida em 
que estes recorram às tecnologias da 
União.

(78) Para quem usa as comunicações por 
satélite, os equipamentos para os 
utilizadores constituem a interface 
operacional mais importante. Graças à 
abordagem GOVSATCOM da UE, os
utilizadores poderão continuar a utilizar os 
seus atuais equipamentos para os 
utilizadores em serviços do 
GOVSATCOM.
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Alteração 27

Proposta de regulamento
Considerando 86

Texto da Comissão Alteração

(86) A infraestrutura espacial 
consagrada ao programa pode necessitar de 
mais investigação e inovação, que poderão 
beneficiar de apoio ao abrigo do programa 
Horizonte Europa, para garantir a 
conformidade com as atividades 
desenvolvidas neste setor pela Agência 
Espacial Europeia. As sinergias com o 
programa Horizonte Europa deverão 
permitir identificar as necessidades de 
investigação e inovação do setor espacial e 
integrá-las no processo de planeamento 
estratégico das atividades de investigação e 
inovação. Os dados e os serviços espaciais 
disponibilizados gratuitamente pelo 
programa serão utilizados para desenvolver 
soluções de vanguarda através da 
investigação e da inovação, inclusive no 
âmbito do programa Horizonte Europa, 
sobretudo em matéria de produtos 
alimentares e recursos naturais 
sustentáveis, monitorização do clima, 
cidades inteligentes, veículos 
automatizados, segurança e gestão de 
catástrofes. O processo de planeamento 
estratégico ao abrigo do programa 
Horizonte Europa identificará as atividades 
de investigação e inovação que deverão 
utilizar as infraestruturas de que a União é 
proprietária, como o Galileo, o EGNOS e o 
Copernicus. As infraestruturas de 
investigação, nomeadamente as redes de 
observação in situ, serão elementos 
essenciais da infraestrutura de observação 
in situ que possibilitará a prestação dos 
serviços Copernicus.

(86) A infraestrutura espacial 
consagrada ao programa pode necessitar de 
mais investigação e inovação, que poderão 
beneficiar de apoio ao abrigo do programa 
Horizonte Europa, para garantir a 
conformidade com as atividades 
desenvolvidas neste setor pela Agência 
Espacial Europeia. As sinergias com o 
programa Horizonte Europa deverão 
permitir identificar as necessidades de 
investigação e inovação do setor espacial e 
integrá-las no processo de planeamento 
estratégico das atividades de investigação e 
inovação. É importante assegurar a 
continuidade entre as soluções 
desenvolvidas através do Horizonte 
Europa e das operações das componentes 
do programa espacial. Os dados e os 
serviços espaciais disponibilizados 
gratuitamente pelo programa serão 
utilizados para desenvolver soluções de 
vanguarda através da investigação e da 
inovação, inclusive no âmbito do programa 
Horizonte Europa, das principais políticas 
europeias, sobretudo no setor dos 
transportes. O processo de planeamento 
estratégico ao abrigo do programa 
Horizonte Europa identificará as atividades 
de investigação e inovação que deverão 
utilizar as infraestruturas de que a União é 
proprietária, como o Galileo, o EGNOS e o 
Copernicus. As infraestruturas de 
investigação, nomeadamente as redes de 
observação in situ, serão elementos 
essenciais da infraestrutura de observação 
in situ que possibilitará a prestação dos 
serviços Copernicus.

Alteração 28
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Proposta de regulamento
Considerando 87

Texto da Comissão Alteração

(87) O Regulamento (UE) n.º 912/2010 
criou uma agência da União denominada 
Agência do GNSS Europeu, para gerir 
certos aspetos dos sistemas de navegação 
por satélite Galileo e EGNOS. O presente 
regulamento estabelece, em especial, que 
serão atribuídas à Agência do GNSS 
Europeu novas funções, não só no que 
respeita aos sistemas Galileo e EGNOS, 
mas também relativamente a outras 
componentes do programa, sobretudo em 
matéria de acreditação de segurança. Por 
conseguinte, há que adaptar em 
conformidade a designação, as funções e os 
aspetos organizativos da Agência do GNSS 
Europeu.

(87) O Regulamento (UE) n.º 912/2010 
criou uma agência da União denominada 
Agência do GNSS Europeu, para gerir 
certos aspetos dos sistemas de navegação 
por satélite Galileo e EGNOS. O presente 
regulamento estabelece, em especial, que 
serão atribuídas à Agência do GNSS 
Europeu novas funções, não só no que 
respeita aos sistemas Galileo e EGNOS, 
mas também relativamente a outras 
componentes do programa, sobretudo em 
matéria de acreditação de segurança e de 
cibersegurança. Por conseguinte, há que 
adaptar em conformidade a designação, as 
funções e os aspetos organizativos da 
Agência do GNSS Europeu.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Considerando 88

Texto da Comissão Alteração

(88) Tendo em conta o seu âmbito 
alargado, que deixa de se cingir aos 
sistemas Galileo e EGNOS, há, por 
conseguinte, que alterar a Agência do 
GNSS Europeu. No entanto, a Agência 
deverá assegurar a continuidade das 
atividades da Agência do GNSS Europeu, 
nomeadamente no que respeita aos direitos 
e obrigações, ao pessoal e à validade de 
todas as decisões tomadas.

(88) Tendo em conta o seu âmbito 
alargado, que deixa de se cingir aos 
sistemas Galileo e EGNOS, há, por 
conseguinte, que alterar a Agência do 
GNSS Europeu. Sempre que confiar 
tarefas à Agência, a Comissão deve 
assegurar financiamento adequado para a 
gestão e execução dessas tarefas, 
incluindo recursos humanos e financeiros 
adequados. No entanto, a Agência deverá 
assegurar a continuidade das atividades da 
Agência do GNSS Europeu, 
nomeadamente no que respeita aos direitos 
e obrigações, ao pessoal e à validade de 
todas as decisões tomadas.
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Alteração 30
Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Fenómenos meteorológicos 
espaciais», variações naturais do ambiente 
espacial entre o sol e a Terra, incluindo 
erupções solares, partículas de energia 
solar, vento solar e ejeções de massa 
coronal que podem conduzir a tempestades 
solares (tempestades geomagnéticas, 
tempestades de radiação solar e 
perturbações ionosféricas) que podem 
afetar a Terra;

(2) «Fenómenos meteorológicos 
espaciais», variações naturais do ambiente 
espacial entre o sol e a Terra, incluindo 
erupções solares, partículas de energia 
solar, vento solar e ejeções de massa 
coronal que podem conduzir a tempestades 
solares (tempestades geomagnéticas, 
tempestades de radiação solar e 
perturbações ionosféricas) que podem 
afetar a Terra e as infraestruturas 
espaciais;

Alteração 31
Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) «Dados SST», parâmetros físicos 
de objetos espaciais adquiridos por 
sensores SST ou parâmetros orbitais de 
objetos espaciais obtidos mediante 
observações efetuadas por sensores SST no 
âmbito da componente «vigilância e 
rastreio de objetos no espaço» (space 
surveillance and tracking - «SST);

(10) «Dados SST», parâmetros físicos 
de objetos e detritos espaciais adquiridos 
por sensores SST ou parâmetros orbitais de 
objetos espaciais obtidos mediante 
observações efetuadas por sensores SST no 
âmbito da componente «vigilância e 
rastreio de objetos no espaço» (space 
surveillance and tracking - «SST);

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

(19) «Sensor SST», um dispositivo ou 
combinação de dispositivos, de radares, 
lasers e telescópios terrestres ou espaciais, 
capaz de medir parâmetros físicos 
relacionados com objetos espaciais, tais 
como a dimensão, a localização e a 

(19) «Sensor SST», um dispositivo ou 
combinação de dispositivos, de radares, 
lasers e telescópios terrestres ou espaciais, 
capaz de medir parâmetros físicos 
relacionados com objetos espaciais e 
detritos espaciais, tais como a dimensão, a 
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velocidade; localização e a velocidade;

Alteração 33

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 autónomo ao 
espaço, lutar contra ciberameaças,
fomentar um setor espacial inovador e 
competitivo e apoiar a diplomacia 
espacial.

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

a) Fornecer, ou contribuir para o 
fornecimento de dados, informações e 
serviços relacionados com o espaço, de 
elevada qualidade, atualizados e, se for 
caso disso, seguros, sem interrupção e, 
sempre que possível, a nível mundial, que 
correspondam às necessidades existentes 
e futuras, que consigam dar resposta às 
prioridades políticas da União, 
nomeadamente no que diz respeito às 
alterações climáticas e à segurança e 
defesa;

a) Fornecer, ou contribuir para o 
fornecimento de dados, informações e 
serviços relacionados com o espaço, de 
elevada qualidade, atualizados e, se for 
caso disso, seguros, sem interrupção e, 
sempre que possível, a nível mundial, 
promover a capacidade de tomada de 
decisões com base em dados concretos da 
União e dos Estados-Membros;

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Reforçar os esforços no sentido de 



AD\1165367PT.docx 25/66 PE626.706v02-00

PT

satisfazer as necessidades atuais e futuras 
e as prioridades políticas da União, 
nomeadamente em matéria de alterações 
climáticas e transportes eficientes e 
sustentáveis;

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

b) Maximizar os benefícios 
socioeconómicos, incluindo através da 
promoção da utilização mais ampla 
possível dos dados, informações e serviços 
fornecidos pelas componentes do 
programa;

b) Maximizar os benefícios 
socioeconómicos, nomeadamente através 
do reforço do setor a jusante, da promoção
e garantia da utilização mais ampla 
possível dos dados, informações e serviços 
fornecidos pelas componentes do 
programa;

Alteração 37

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, 
nomeadamente a proteção e a 
cibersegurança da União, dos seus 
Estados-Membros e dos seus cidadãos, 
bem como a sua autonomia estratégica, 
nomeadamente em termos industriais e 
tecnológicos;

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Reconhecer e divulgar o 
contributo em matéria de segurança, em 
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especial no setor dos transportes;

Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

d) Promover o papel da União na cena 
internacional como interveniente de 
primeiro plano no setor espacial, reforçar o 
seu papel na resolução dos problemas 
mundiais e o apoio a iniciativas mundiais, 
nomeadamente no domínio das alterações
climáticas e do desenvolvimento 
sustentável.

f) Promover o papel da União na cena 
internacional como interveniente de 
primeiro plano no setor espacial, reforçar o 
seu papel na resolução dos problemas 
mundiais e o apoio a iniciativas mundiais, 
nomeadamente no domínio das alterações 
climáticas e do desenvolvimento 
sustentável de todos os setores 
interessados, em especial o setor dos 
transportes.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Reforçar a diplomacia espacial da 
União, encorajar a cooperação 
internacional para aumentar a 
sensibilização relativamente ao espaço, 
promover a tecnologia e a indústria da 
União e fomentar o princípio da 
reciprocidade e da concorrência leal a 
nível internacional.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Reforçar a segurança da União e 
dos seus Estados-Membros em vários 
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domínios, em especial no setor dos 
transportes (aviação, incluindo UAV, 
transportes ferroviários, navegação, 
transportes rodoviários, condução 
autónoma), construção e monitorização 
de infraestruturas, monitorização 
terrestre e ambiente.

Alteração 42
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-C) Promover a continuação do 
programa de lançadores na Europa a 
médio e a longo prazo;

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Em relação ao Galileo e ao 
EGNOS, prestar serviços de 
posicionamento, navegação e cronometria 
de ponta e, se for caso disso, protegidos;

a) Em relação ao Galileo e ao 
EGNOS, prestar, a longo prazo, serviços 
de posicionamento, navegação e 
cronometria de ponta e, se for caso disso, 
protegidos e assegurar a continuidade dos 
serviços;

Alteração 44
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Em relação ao Copernicus, fornecer 
dados e informações em matéria de 
observação da Terra precisos e fiáveis, 
disponibilizados numa base de longo 
prazo, para apoiar a execução e o 
acompanhamento das políticas da União e 
dos seus Estados-Membros nos domínios

b) Em relação ao Copernicus, fornecer 
dados e informações em matéria de 
observação da Terra precisos e fiáveis, 
disponibilizados numa base de longo 
prazo, para apoiar a execução e o 
acompanhamento das políticas da União e 
dos seus Estados-Membros nos domínios 
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do ambiente, das alterações climáticas, da 
agricultura e do desenvolvimento rural, da 
proteção civil e da segurança intrínseca e 
extrínseca, bem como da economia digital;

do ambiente, das alterações climáticas, da 
sustentabilidade, dos transportes, da
automatização, da agricultura e do 
desenvolvimento rural, da proteção civil e 
da segurança interna e externa, bem como 
da economia digital e da economia azul;

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Em relação ao Conhecimento da 
Situação no Espaço (Space Situational 
Awareness - «SSA»), reforçar as 
capacidades SST para monitorizar, 
acompanhar e identificar objetos espaciais, 
monitorizar a meteorologia espacial, 
definir e integrar em rede as capacidades 
dos Estados-Membros em matéria de OPT;

c) Em relação ao Conhecimento da 
Situação no Espaço (Space Situational 
Awareness - «SSA»), reforçar as 
capacidades SST para monitorizar, 
acompanhar e identificar objetos espaciais
e detritos espaciais, monitorizar a 
meteorologia espacial, definir e integrar em 
rede as capacidades dos Estados-Membros 
em matéria de OPT;

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Contribuir, sempre que tal seja 
necessário para as necessidades do 
programa, para uma capacidade autónoma, 
segura e económica, de acesso ao espaço;

e) Contribuir para uma capacidade 
autónoma, segura e económica, de acesso 
ao espaço;

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Apoiar e reforçar a 
competitividade, o empreendedorismo, as 

f) Apoiar e reforçar a 
competitividade, o empreendedorismo, as 
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competências e a capacidade de inovação 
das pessoas singulares e coletivas da União 
que exercem, ou pretendem vir a exercer, 
atividades nesse setor, dando particular 
atenção à situação e às necessidades das 
pequenas e médias empresas e das 
empresas em fase de arranque.

competências e a capacidade de inovação 
das pessoas singulares e coletivas da União 
que exercem, ou pretendem vir a exercer, 
atividades nesse setor, dando particular 
atenção à situação e às necessidades das 
pequenas e médias empresas e das 
empresas em fase de arranque, bem como 
ao interesse comum na constituição e 
utilização de conhecimentos 
especializados nas várias regiões da 
União.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Promover o desenvolvimento de 
uma economia espacial europeia 
competitiva e maximizar as oportunidades 
para as empresas da União de todas as 
dimensões, em especial para as pequenas 
e médias empresas, os novos operadores e 
as empresas em fase de arranque, com 
vista a desenvolver e disponibilizar 
sistemas e serviços espaciais inovadores;

Alteração 49
Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A prestação de serviços de 
lançamento para as necessidades do 
programa;

a) A prestação de serviços de 
lançamento para as necessidades do 
programa, incluindo a prestação de 
serviços agregados de lançamento para a 
UE e para outras entidades, a pedido 
destas, tendo em conta os interesses 
fundamentais da União em matéria de 
segurança, nos termos do artigo 25.º;
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Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Atividades de desenvolvimento 
relacionadas com o acesso autónomo, 
fiável e eficiente em termos de custos, ao 
espaço;

b) Atividades de desenvolvimento 
relacionadas com o acesso autónomo, 
fiável e eficiente em termos de custos, ao 
espaço, incluindo tecnologias alternativas 
de lançamento e sistemas ou serviços 
inovadores, tendo em conta os interesses 
fundamentais da União e dos Estados-
Membros em matéria de segurança, tal 
como referido no artigo 25.º;

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As adaptações necessárias da
infraestrutura terrestre espacial, sempre que 
as necessidades do programa o exijam.

c) O apoio necessário à infraestrutura 
terrestre espacial, sempre que os objetivos
do programa o exijam.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O programa apoia: O programa promove:

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Atividades de inovação que a) Atividades de inovação que 
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permitam que se utilize da melhor forma 
tecnologias, infraestruturas ou serviços 
espaciais;

permitam que se utilize da melhor forma 
tecnologias, infraestruturas ou serviços 
espaciais, tendo em conta os interesses 
fundamentais da União e dos seus 
Estados-Membros referidos no artigo 25.º;

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) A criação de parcerias de inovação 
no domínio espacial para desenvolver 
produtos ou serviços inovadores e para a 
subsequente aquisição de fornecimentos
ou serviços resultantes;

b) A criação de parcerias de inovação 
no domínio espacial nacionais, 
transfronteiriças e multinacionais para 
desenvolver produtos ou serviços 
inovadores e para a subsequente aquisição 
dos produtos ou serviços resultantes para 
as necessidades do programa, tendo em 
conta os interesses fundamentais da 
União e dos seus Estados-Membros 
referidos no artigo 25.º ;

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Sinergias com outros fundos 
europeus, como o Horizonte UE, o Fundo 
de Coesão, InvestEU e o FEDER, a fim 
de apoiar o desenvolvimento da aplicação 
a jusante em todos os setores;

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) A cooperação entre empresas sob a 
forma de centros espaciais que reúnam, aos 
níveis regional e nacional, os agentes dos 
setores espacial e digital, bem como os 
utilizadores, e que prestem apoio aos 
cidadãos e às empresas para fomentar o 
empreendedorismo e as competências;

d) A cooperação entre as próprias 
empresas e também sob a forma de uma 
rede de centros espaciais que reúnam, aos 
níveis regional, nacional e da União, os 
agentes dos setores espacial e digital, bem 
como os utilizadores, e que prestem apoio 
e providenciem instalações e serviços aos 
cidadãos e às empresas para fomentar o 
empreendedorismo e as competências; 
promover a cooperação entre os centros 
espaciais e os polos de inovação digital 
estabelecidos ao abrigo do Programa 
Europa Digital;

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Sinergias com os setores dos 
transportes, espacial e digital, a fim de 
promover a utilização mais generalizada 
de novas tecnologias (como o eCall, o 
tacógrafo digital, a supervisão e a gestão 
do tráfego, a condução automatizada, os 
veículos aéreos não tripulados) e dar 
resposta às necessidades de conectividade 
segura e sem descontinuidades, ao 
posicionamento sólido, à intermodalidade 
e interoperabilidade, reforçando assim a 
competitividade dos serviços e da 
indústria dos transportes;

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 10 – título
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Texto da Comissão Alteração

Ausência de garantia Garantia

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os serviços, dados e informações 
desenvolvidos pelas componentes do 
programa devem ser prestados sem 
garantia, expressa ou implícita, no que se 
refere à qualidade, exatidão, 
disponibilidade, fiabilidade, rapidez e 
adequação dos mesmos a qualquer 
finalidade. Para o efeito, a Comissão deve 
tomar as medidas necessárias para 
assegurar que os utilizadores desses 
serviços, dados e informações são 
informados, de forma adequada, da 
ausência de garantia.

Os serviços, dados e informações 
desenvolvidos pelas componentes do 
programa devem ser prestados sem 
garantia, expressa ou implícita, no que se 
refere à qualidade, exatidão, 
disponibilidade, fiabilidade, rapidez e 
adequação dos mesmos a qualquer 
finalidade, a menos que essa garantia seja 
exigida pela legislação aplicável da União 
para a prestação dos serviços em causa. 
Para o efeito, a Comissão deve tomar as 
medidas necessárias para assegurar que os 
utilizadores desses serviços, dados e 
informações são informados, de forma 
adequada, da ausência de garantia.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O enquadramento financeiro para a 
execução do programa para o período 
compreendido entre 2021 e 2027 é de 
[16,7] mil milhões de EUR, a preços 
correntes.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

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

c) Em relação ao SSA: [0,6] mil 
milhões de EUR.

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) GOVSATCOM [0,6] mil milhões 
de EUR.

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.° 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, 5.º e 6.º são financiadas ao 
abrigo das componentes do programa.

Alteração 64
Proposta de regulamento
Artigo 14 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Em derrogação do disposto no 
artigo 167.º do Regulamento Financeiro, 
recorrer, sempre que necessário, a 
múltiplas fontes de abastecimento, a fim de 
assegurar um melhor controlo global de 
todas as componentes do programa, dos 
seus custos e calendário;

c) Em derrogação do disposto no 
artigo 167.º do Regulamento Financeiro, 
recorrer, sempre que necessário, a 
múltiplas fontes de abastecimento, a fim de 
assegurar um melhor controlo global de 
todas as componentes do programa, dos 
seus custos, qualidade e calendário;

Alteração 65
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Promover a autonomia da União, 
incluindo em termos tecnológicos;

d) Promover a autonomia da União, 
incluindo em termos tecnológicos, ao 
longo de toda a cadeia de valor;

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A parte do contrato a subcontratar é 
expressa pela entidade adjudicante sob a 
forma de um intervalo de variação entre 
uma percentagem mínima e uma 
percentagem máxima.

2. A parte do contrato a subcontratar é 
expressa pela entidade adjudicante sob a 
forma de um intervalo de variação entre 
uma percentagem mínima e uma 
percentagem máxima, tendo em conta os 
interesses fundamentais da União e dos 
Estados-Membros referidos no artigo 25.º.

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Além das disposições do 
[artigo 165.º] do Regulamento Financeiro, 
a Comissão e a Agência podem levar a 
cabo procedimentos de adjudicação de 
contratos conjuntos com a Agência 
Espacial Europeia ou outras organizações 
internacionais implicadas na execução das 
componentes do programa.

1. Além das disposições do 
[artigo 165.º] do Regulamento Financeiro, 
a Comissão e/ou a Agência podem levar a 
cabo procedimentos de adjudicação de 
contratos conjuntos com a Agência 
Espacial Europeia ou outras organizações 
internacionais implicadas na execução das 
componentes do programa.

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-A) Análise sistemática do objetivo da 
continuidade dos serviços como uma 
prioridade absoluta;

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 27 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Consideração sistemática das 
necessidades dos utilizadores dos serviços 
prestados pelas componentes do programa, 
bem como da evolução científica e 
tecnológica relacionada com esses 
serviços;

d) Consideração sistemática das 
necessidades dos utilizadores, em 
particular a continuidade dos serviços e a 
estabilidade das interfaces dos serviços 
prestados pelas componentes do programa, 
bem como da evolução científica e 
tecnológica relacionada com esses 
serviços;

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem 
participar no programa, contribuindo com 
as suas competências técnicas, 
conhecimentos e assistência, em especial 
no domínio da segurança intrínseca e 
extrínseca e, sempre que necessário, 
colocando as informações e infraestruturas 
na sua posse ou situadas no seu território à 
disposição da União, nomeadamente 
garantindo o acesso aos dados in situ assim 
como a sua utilização, de forma eficiente e 
sem obstáculos, bem como colaborando 
com a Comissão no sentido de melhorar a 
disponibilidade de dados in situ exigidos 
pelo programa.

1. Os Estados-Membros podem 
participar no programa, contribuindo com 
as suas competências técnicas, 
conhecimentos e assistência, em especial 
no domínio da segurança intrínseca e 
extrínseca, dos transportes sustentáveis e 
das aplicações das componentes do 
programa, e, sempre que necessário, 
colocando as informações e infraestruturas 
na sua posse ou situadas no seu território à 
disposição da União, nomeadamente 
garantindo o acesso aos dados in situ assim 
como a sua utilização, de forma eficiente e 
sem obstáculos, bem como colaborando 
com a Comissão no sentido de melhorar a 
disponibilidade de dados in situ exigidos 
pelo programa.
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Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Incumbe à Comissão a 
responsabilidade geral pela execução do 
programa, nomeadamente no domínio da 
segurança. Em conformidade com o 
presente regulamento, cabe-lhe determinar 
as prioridades e a evolução a longo prazo 
do programa e supervisionar a sua 
execução, tendo devidamente em conta o 
respetivo impacto noutras políticas da 
União.

1. Incumbe à Comissão a 
responsabilidade geral pela execução do 
programa e a responsabilidade, no 
domínio da segurança, pelas componentes 
do programa que não foram confiadas à 
Agência nos termos do artigo 30.º Em 
conformidade com o presente regulamento, 
cabe-lhe determinar as prioridades e a 
evolução a longo prazo do programa e 
supervisionar a sua execução, tendo 
devidamente em conta o respetivo impacto 
noutras políticas da União.

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Incumbe à Comissão gerir a 
componente do programa caso a gestão 
não tenha sido confiada a outra entidade.

2. Incumbe à Comissão gerir a 
componente do programa unicamente 
quando conseguir assim atingir os 
objetivos da referida componente com 
maior eficácia do que confiando a gestão
a outra entidade. Noutros casos, a 
Comissão delega a gestão da componente 
do programa na Agência, na Agência 
Espacial Europeia ou noutras entidades 
referidas no artigo 32.º

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando tal seja necessário para o 
bom funcionamento do programa e a boa 

4. Quando tal seja necessário para o 
bom funcionamento do programa e a boa 
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prestação dos serviços oferecidos pelas 
componentes do programa, cabe à 
Comissão, por meio de atos de execução, 
definir as especificações técnicas e 
operacionais necessárias para a 
implementação e evolução das 
componentes e dos serviços que oferecem, 
após consulta dos utilizadores e de todas as 
outras partes interessadas. Ao determinar 
as especificações técnicas e operacionais, 
a Comissão deve evitar reduzir o nível de 
segurança geral e responder a um 
imperativo de retrocompatibilidade.

prestação dos serviços oferecidos pelas 
componentes do programa, cabe à 
Comissão, por meio de atos delegados, 
definir os requisitos de alto nível para a 
implementação e evolução das 
componentes e dos serviços que oferecem, 
após consulta dos utilizadores, dos 
intervenientes a jusante e de todas as 
outras partes interessadas. Ao determinar 
os requisitos de alto nível, a Comissão 
deve evitar reduzir o nível de segurança 
geral e responder a um imperativo de 
retrocompatibilidade.

Esses atos de execução devem ser 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 107.º, n.º 3.

Esses atos delegados devem ser adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 107.º, n.º 3.

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. Incumbe à Comissão promover e 
garantir a difusão e utilização dos dados e 
serviços oferecidos pelas componentes do 
programa nos setores público e privado, 
nomeadamente apoiando o 
desenvolvimento adequado desses serviços 
e favorecendo um ambiente estável a longo 
prazo. Deve desenvolver sinergias entre as 
aplicações das várias componentes do 
programa e assegurar a 
complementaridade, a coerência, as 
sinergias e as ligações entre o programa e 
outras ações e programas da União.

5. Incumbe à Comissão contribuir 
para e supervisionar a difusão e utilização 
dos dados e serviços oferecidos pelas 
componentes do programa nos setores 
público e privado, nomeadamente apoiando 
o desenvolvimento adequado desses 
serviços e, se adequado, o 
desenvolvimento de normas 
correspondentes a nível da UE e
favorecendo um ambiente estável a longo 
prazo. Deve desenvolver sinergias entre as 
aplicações das várias componentes do 
programa e assegurar a 
complementaridade, a coerência, as 
sinergias e as ligações entre o programa e 
outras ações e programas da União, 
inclusive, se for caso disso, assegurando a 
compatibilidade e a interoperabilidade 
entre esses serviços e os projetos 
financiados por outros programas e ações
da União.
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Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.° 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se for caso disso, deve assegurar a 
coordenação com atividades levadas a cabo 
no setor espacial a nível da União e ao 
nível nacional e internacional. Deve
incentivar a cooperação entre os Estados-
Membros, bem como promover a 
convergência das respetivas capacidades e 
desenvolvimentos tecnológicos no domínio 
do espaço.

6. Se for caso disso, em cooperação 
com a Agência e a ESA, deve assegurar a 
coordenação com atividades levadas a cabo 
no setor espacial a nível da União e ao 
nível nacional e internacional. Devem
incentivar a cooperação entre os Estados-
Membros, bem como promover a 
convergência das respetivas capacidades e 
desenvolvimentos tecnológicos no domínio 
do espaço.

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Coordenar a cibersegurança do 
programa;

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Promover e garantir a difusão e 
utilização dos dados e serviços oferecidos 
pelas componentes do programa, em 
particular no setor dos transportes, 
nomeadamente através da execução de 
atividades relacionadas com o 
desenvolvimento de aplicações e serviços 
a jusante, adaptados às necessidades dos 
utilizadores, com base nas componentes 
do programa.
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Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – alínea a-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-C) Executar ações de apoio a um 
setor espacial da União inovador nos 
termos do artigo 6.º, em cooperação com a 
Comissão e o setor a jusante, incluindo 
mediante a facilitação do acesso ao 
financiamento através dos instrumentos 
financeiros previstos no título III, assim 
como, em cooperação com o Banco 
Europeu de Investimento (BEI), através 
dos instrumentos financeiros 
estabelecidos pelo BEI dirigidos em 
particular às PME;

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – alínea a-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-D) Definir e recomendar prioridades 
à Comissão no domínio espacial do 
Programa Horizonte Europa, assim como 
gerir todas as atividades de I&D 
financiadas pelo referido programa, na 
parte da sua competência.

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – alínea a-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-E) Promover a exploração das 
sinergias entre o setor espacial e o setor 
dos transportes;
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Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Realizar atividades de comunicação 
e promoção, bem como atividades 
relacionadas com a comercialização dos
serviços oferecidos pelos sistemas Galileo 
e EGNOS;

c) Realizar atividades de comunicação 
e promoção, em particular no que diz 
respeito aos serviços oferecidos pelos 
sistemas Galileo, EGNOS e Copernicus;

Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.° 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Gerir a exploração dos sistemas 
EGNOS e Galileo, como se refere no 
artigo 43.º;

Alteração 83
Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.° 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Disponibilizar competências 
técnicas à Comissão.

d) Disponibilizar competências 
técnicas à Comissão, sempre que tal não 
duplique o papel da Agência Espacial 
Europeia, tal como previsto no artigo 31.º.

Alteração 84
Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.° 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Gerir a exploração dos sistemas 
EGNOS e Galileo, como se refere no 
artigo 43.º;

Suprimido

Alteração 85

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.° 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Levar a cabo atividades 
relacionadas com o desenvolvimento de 
aplicações e serviços a jusante baseados 
nas componentes do programa.

Suprimido

Alteração 86

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode confiar outras 
funções à Agência, incluindo atividades de 
comunicação, promoção e comercialização 
de dados e informações, bem como outras 
atividades relacionadas com os utilizadores 
no que diz respeito a componentes do 
programa que não os sistemas Galileo e 
EGNOS.

3. A Comissão pode confiar outras 
funções à Agência, incluindo atividades de 
comunicação, promoção e comercialização 
de dados e informações, bem como outras 
atividades relacionadas com os utilizadores 
no que diz respeito a componentes do 
programa que não os sistemas Galileo, 
EGNOS e Copernicus.

Alteração 87

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.° 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão confia as funções 
referidas nos n.os 2 e 3 através de acordos 
de contribuição, em conformidade com o 
[artigo 2.º, n.º 18,] e o [título VI] do 
Regulamento Financeiro.

4. A Comissão confia as funções 
referidas nos n.os 2 e 3 através de acordos 
de contribuição, em conformidade com o 
[artigo 2.º, n.º 18,] e o [título VI] do 
Regulamento Financeiro, sendo as mesmas 
objeto de revisão em conformidade com o 
artigo 102.º, n.º 6, do presente 
regulamento.

Alteração 88

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Sempre que confiar tarefas à 
Agência, a Comissão deve assegurar 
financiamento adequado para a gestão e 
execução dessas tarefas, incluindo 
recursos humanos e financeiros 
adequados.

Alteração 89

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) No que se refere aos sistemas 
Galileo e EGNOS: evolução de sistemas, 
desenvolvimento do segmento terrestre, 
bem como conceção e desenvolvimento de 
satélites;

b) No que se refere aos sistemas 
Galileo e EGNOS: apoio técnico à 
Agência no desempenho das suas tarefas 
delegadas, referidas no artigo 30.º, e, 
quando tal esteja previsto em acordos 
específicos de subdelegação celebrados 
entre a Agência e a Agência Espacial 
Europeia, nos termos do acordo-quadro 
de parceria financeira ao abrigo do n.º 2 
do presente artigo, a adjudicação em 
nome e por conta da União da evolução 
de sistemas, do desenvolvimento do 
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segmento terrestre, bem como da conceção 
e desenvolvimento de satélites;

Alteração 90

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.° 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Fomento da cooperação entre os 
Estados-Membros e promoção da 
convergência das respetivas capacidades e 
desenvolvimentos tecnológicos no 
domínio espacial.

Alteração 91

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Definir claramente as 
responsabilidades e obrigações da Agência 
Espacial Europeia no que diz respeito ao 
programa;

– Definir claramente as 
responsabilidades e obrigações da 
Comissão, da Agência e da Agência 
Espacial Europeia no que diz respeito ao 
programa;

Alteração 92

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– Definir as condições da gestão dos 
fundos confiados à Agência Espacial 
Europeia, em particular no que diz 
respeito aos contratos públicos, aos 
procedimentos de gestão, aos resultados 
esperados medidos por indicadores de 

– Definir as condições da gestão dos 
fundos confiados à Agência Espacial 
Europeia, nomeadamente no que diz 
respeito à aplicação das regras da União 
relativas aos contratos públicos, quando 
procede à adjudicação em nome e por 
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desempenho, às medidas aplicáveis em
caso de execução deficiente ou fraudulenta 
dos contratos em termos de custos, de 
calendário e de resultados, bem como à 
estratégia de comunicação e ao regime de 
propriedade de todos os ativos corpóreos e 
incorpóreos; estas condições devem estar 
em conformidade com os títulos III e V do 
presente regulamento e do Regulamento 
Financeiro;

conta da Comissão ou da Agência, aos 
procedimentos de gestão, aos resultados 
esperados medidos por indicadores de 
desempenho, às medidas aplicáveis em 
caso de execução deficiente ou fraudulenta 
dos contratos em termos de custos, de 
calendário e de resultados, bem como à 
estratégia de comunicação e ao regime de 
propriedade de todos os ativos corpóreos e 
incorpóreos; estas condições devem estar 
em conformidade com os títulos III e V do 
presente regulamento e do Regulamento 
Financeiro;

Alteração 93

Proposta de regulamento
Artigo 33 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A segurança do programa deve assentar 
nos seguintes princípios:

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 94
Proposta de regulamento
Artigo 33 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Ter em conta a experiência 
adquirida com o funcionamento do 
Galileo, do EGNOS e do Copernicus;

Alteração 95
Proposta de regulamento
Artigo 33 – parágrafo 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Cooperar com a ENISA no 
domínio da cibersegurança;
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Alteração 96

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão, no seu domínio de 
competência, deve garantir um elevado 
nível de segurança, nomeadamente no que 
diz respeito:

A Comissão e a Agência, nos respetivos 
domínios de competência, devem garantir 
um elevado nível de segurança, 
nomeadamente no que diz respeito:

Alteração 97

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para o efeito, a Comissão deve garantir 
que seja efetuada uma análise do risco e 
da ameaça para cada componente do 
programa. Com base nessa análise do 
risco e da ameaça, deve determinar para 
cada componente do programa, através de 
atos de execução, os requisitos gerais de 
segurança. Ao fazê-lo, a Comissão deve 
ter em conta o impacto desses requisitos 
no bom funcionamento da referida 
componente, nomeadamente em termos de 
custos, de gestão dos riscos e de 
calendário, e deve assegurar que não reduz 
o nível geral de segurança nem prejudica 
o funcionamento do equipamento 
existente baseado nessa componente.
Esses atos de execução devem ser 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 107.º, n.º 3.

Para o efeito, a Comissão deve realizar
uma análise do risco e da ameaça para as 
componentes Copernicus, SST e 
GOVSATCOM e assegurar que a Agência 
realiza uma análise do risco e da ameaça 
para as componentes Galileo e EGNOS.

Com base na análise do risco e da ameaça 
referida no n.º 1, a Comissão deve 
determinar para cada componente do 
programa, através de atos de execução, os 
requisitos gerais de segurança. Ao fazê-lo, 
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deve ter em conta o impacto desses 
requisitos no bom funcionamento da 
referida componente, nomeadamente em 
termos de custos, de gestão dos riscos e de 
calendário, e deve assegurar que não 
reduz o nível geral de segurança nem 
prejudica o funcionamento do 
equipamento existente baseado nessa 
componente. Os requisitos gerais de 
segurança devem estabelecer os 
procedimentos a seguir sempre que a 
segurança da União ou dos Estados-
Membros possa ser afetada pelo 
funcionamento de uma componente.
Esses atos de execução devem ser 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 107.º, n.º 3.

Alteração 98
Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. À entidade responsável pela gestão 
de uma componente do programa 
incumbe a gestão da segurança dessa 
componente e, para o efeito, deve efetuar 
uma análise do risco e da ameaça e levar 
a cabo todas as atividades necessárias para 
garantir e monitorizar a segurança dessa 
componente, designadamente através do
estabelecimento de especificações técnicas 
e procedimentos operacionais, e 
acompanhar a sua conformidade com os 
requisitos gerais de segurança a que se 
refere o n.º 1.

2. A Comissão deve ser responsável 
pela gestão da segurança das 
componentes Copernicus, SST e 
GOVSATCOM. A Agência deve ser 
responsável pela gestão da segurança das 
componentes Galileo e EGNOS. Para o 
efeito, devem realizar todas as atividades 
necessárias para garantir e monitorizar a 
segurança das componentes sob a sua 
responsabilidade, designadamente o
estabelecimento de especificações técnicas 
e procedimentos operacionais, e devem
acompanhar a sua conformidade com os 
requisitos gerais de segurança a que se 
refere o n.º 1, terceiro parágrafo.

Alteração 99

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.° 3 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

a-A) Assegurar a cibersegurança do 
programa;

Alteração 100

Proposta de regulamento
Artigo 42 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Cada Estado-Membro deve 
assegurar que a sua regulamentação 
nacional de segurança proporciona um 
nível de proteção das informações 
classificadas da União Europeia 
equivalente ao previsto nas regras de 
segurança constantes da Decisão (UE, 
Euratom) 2015/444 da Comissão, de 13 de 
março de 2015, relativa às regras de 
segurança aplicáveis à proteção das 
informações classificadas da UE30 e nas 
regras de segurança do Conselho 
constantes dos anexos da Decisão do 
Conselho de 23 de setembro de 2013 
relativa às regras de segurança aplicáveis à 
proteção das informações classificadas da 
UE31;

a) Cada Estado-Membro deve 
assegurar que a sua regulamentação 
nacional de segurança proporciona um 
elevado nível de proteção das informações 
classificadas da União Europeia 
equivalente ao previsto nas regras de 
segurança constantes da Decisão (UE, 
Euratom) 2015/444 da Comissão, de 13 de 
março de 2015, relativa às regras de 
segurança aplicáveis à proteção das 
informações classificadas da UE30 e nas 
regras de segurança do Conselho 
constantes dos anexos da Decisão do 
Conselho de 23 de setembro de 2013 
relativa às regras de segurança aplicáveis à 
proteção das informações classificadas da 
UE31;

_________________ _________________

30 JO L 72, 17.3.2015, p. 53-88. 30 JO L 72, 17.3.2015, p. 53-88.

31 JO L 274, 15.10.2013, p. 1-50. 31 JO L 274, 15.10.2013, p. 1-50.

Alteração 101

Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A gestão, a manutenção, o 
aperfeiçoamento constante, a evolução e a 
proteção da infraestrutura terrestre, 

b) A gestão, a manutenção, o 
aperfeiçoamento constante, a evolução e a 
proteção da infraestrutura terrestre, 
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designadamente das redes, das instalações 
e das infraestruturas de apoio, incluindo a 
gestão da renovação e da obsolescência;

incluindo a conclusão da infraestrutura 
terrestre localizada fora do território da 
UE, mas necessária para que o EGNOS 
cubra na totalidade os territórios dos 
Estados-Membros geograficamente 
situados na Europa, e designadamente das 
redes, das instalações e das infraestruturas 
de apoio, incluindo a gestão da renovação e 
da obsolescência;

Alteração 102

Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) O desenvolvimento e a evolução de 
elementos fundamentais, tais como 
circuitos integrados e recetores 
compatíveis com o Galileo;

Alteração 103

Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Operações de certificação e de 
normalização;

d) Operações de supervisão do 
desempenho, de certificação e de 
normalização;

Alteração 104

Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Medidas legislativas destinadas a 
reduzir a probabilidade de ocorrência de 
interferências de radiofrequência;
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Alteração 105

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.° 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Serviços de navegação para a 
aviação através de sistemas de aumento 
adequados (a bordo ou em terra).

Alteração 106

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Um serviço de acesso aos dados 
EGNOS (EDAS), que forneça informações 
de posicionamento e de sincronização, 
destinado principalmente a aplicações de 
navegação por satélite para fins 
profissionais ou comerciais, 
proporcionando desempenhos de maior 
qualidade e dados com um valor 
acrescentado superior aos oferecidos pelo 
EOS;

b) Um serviço de acesso aos dados 
EGNOS (EDAS), que forneça ao 
utilizador informações de posicionamento 
e de sincronização a título gratuito, 
destinado principalmente a aplicações de 
navegação por satélite para fins 
profissionais ou comerciais, 
proporcionando desempenhos de maior
qualidade e dados com um valor 
acrescentado superior aos oferecidos pelo 
EOS;

Alteração 107

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Um serviço de salvaguarda da vida 
humana (SoL), fornecido gratuitamente 
sem encargos diretos para o utilizador, que 
disponibilize informações de 
posicionamento e de sincronização, com 
um elevado nível de continuidade, 
disponibilidade e precisão, incluindo 
mensagens de alerta de integridade que 
permitem prevenir o utilizador em caso de 
falha ou de sinais fora dos níveis de 

c) Um serviço de salvaguarda da vida 
humana (SoL), fornecido gratuitamente 
sem encargos diretos para o utilizador, que 
disponibilize informações de 
posicionamento e do tempo de 
sincronização, com um elevado nível de 
continuidade, disponibilidade, precisão e 
integridade. Esse serviço é prestado no 
âmbito da supervisão da AESA, para 
garantir o cumprimento dos requisitos em 
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tolerância emitidos pelo Galileo e outros 
sistemas GNSS, que o serviço aumenta na 
área de cobertura, destinado principalmente 
aos utilizadores para os quais a segurança é 
essencial, em especial no setor da aviação 
civil para efeitos da prestação de serviços 
de navegação aérea.

matéria de segurança aeronáutica, 
incluindo mensagens de alerta de 
integridade que permitem prevenir o 
utilizador em caso de falha ou de sinais 
fora dos níveis de tolerância emitidos pelo 
Galileo e outros sistemas GNSS, que o 
serviço aumenta na área de cobertura, 
destinado principalmente aos utilizadores 
para os quais a segurança é essencial, em 
especial no setor da aviação civil para 
efeitos da prestação de serviços de 
navegação aérea.

Alteração 108

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os serviços referidos no n.º 1 são prestados 
prioritariamente no território dos Estados-
Membros geograficamente situado na 
Europa.

Os serviços referidos no n.º 1 são prestados 
prioritariamente no território dos Estados-
Membros geograficamente situado na 
Europa, incluindo os Açores, a Madeira e 
as Canárias.

Alteração 109

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A cobertura geográfica do EGNOS pode 
ser alargada a outras regiões do mundo, em 
particular aos territórios dos países 
candidatos, dos países terceiros associados 
ao Céu Único Europeu e dos países 
terceiros incluídos na política europeia de 
vizinhança, em função da viabilidade 
técnica e, para o serviço SoL, com base em 
acordos internacionais.

A cobertura geográfica do EGNOS pode 
ser alargada a outras regiões do mundo, em 
particular aos territórios dos países 
candidatos, dos países terceiros associados 
ao Céu Único Europeu e dos países 
terceiros incluídos na política europeia de 
vizinhança, em função da viabilidade 
técnica, da avaliação das potenciais 
ameaças para a segurança do sistema e da 
acreditação de segurança, e, para o 
serviço SoL, com base em acordos 
internacionais.
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Alteração 110

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. As despesas desse alargamento, 
incluindo os custos de exploração 
associados a estas regiões específicas, não 
são cobertas pelo orçamento referido no 
artigo 11.º Esse alargamento não pode 
atrasar a oferta dos serviços referidos no 
n.º 1 em todo o território dos Estados-
Membros geograficamente situado na 
Europa.

3. As despesas desse alargamento, 
incluindo os custos de exploração 
associados a estas regiões específicas, não 
são cobertas pelo orçamento referido no 
artigo 11.º, mas a Comissão Europeia deve 
ponderar a exploração dos programas de 
parcerias existentes e, se for caso disso, o 
desenvolvimento de instrumentos 
financeiros específicos para apoiá-los.
Esse alargamento não pode atrasar a oferta 
dos serviços referidos no n.º 1 em todo o 
território dos Estados-Membros 
geograficamente situado na Europa.

Alteração 111

Proposta de regulamento
Artigo 46 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Gerir e reduzir os riscos inerentes 
ao funcionamento do Galileo e do EGNOS;

a) Gerir e reduzir os riscos inerentes 
ao funcionamento e à prestação de 
serviços do Galileo e do EGNOS;

Alteração 112

Proposta de regulamento
Artigo 46 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Gerir e reduzir o risco de 
ocorrência de interferências de 
radiofrequência.

Alteração 113
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Proposta de regulamento
Artigo 47 – título

Texto da Comissão Alteração

Compatibilidade e interoperabilidade Compatibilidade, interoperabilidade e 
normalização

Alteração 114

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os sistemas Galileo e EGNOS 
devem procurar respeitar as normas e 
certificações internacionais; as 
autoridades competentes devem, em 
especial, cooperar para estabelecer um 
sistema de certificação dedicado aos 
setores do transporte ferroviário, 
rodoviário, aéreo e marítimo.

Alteração 115

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. O GALILEO e o EGNOS, bem 
como os serviços que prestam, devem ser 
plenamente compatíveis com 
determinados recetores da infraestrutura 
dos transportes, tendo igualmente em 
conta futuros setores estratégicos, tais 
como os veículos automatizados ou 
conectados e os veículos aéreos não 
tripulados (VANT).

Alteração 116

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. O sistema Copernicus é a 
componente civil do programa de 
observação da Terra, impulsionada pelos 
principais utilizadores. Deverá assegurar 
um acesso autónomo aos conhecimentos 
ambientais e às tecnologias-chave para os 
dados de observação da Terra e as 
informações fornecidas pelos serviços, 
dotando assim a União de independência 
na sua capacidade de decisão e de ação 
em domínios como o ambiente, as 
alterações climáticas, a proteção civil, a 
proteção e a segurança, bem como no 
setor dos transportes.

Alteração 117

Proposta de regulamento
Artigo 50 – parágrafo 1 – alínea a) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– a monitorização do meio terrestre e
da agricultura para fornecer informações 
sobre a ocupação do solo, a utilização das 
terras e alterações na utilização das terras, 
as zonas urbanas, a quantidade e a 
qualidade das águas interiores, as florestas, 
a agricultura e outros recursos naturais, a 
biodiversidade e a criosfera;

– a monitorização do meio terrestre, a 
construção de infraestruturas e 
agricultura para fornecer informações 
sobre a ocupação do solo, a utilização das 
terras e alterações na utilização das terras, 
as zonas urbanas, a quantidade e a 
qualidade das águas interiores, as florestas, 
a agricultura e outros recursos naturais, a 
biodiversidade e a criosfera;

Alteração 118

Proposta de regulamento
Artigo 50 – parágrafo 1 – alínea a) – travessão 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Serviços de transporte para tornar 
os transportes terrestres, marítimos, 
aéreos e espaciais mais inteligentes, 
eficientes, seguros, protegidos, 
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sustentáveis e integrados.

Alteração 119

Proposta de regulamento
Artigo 50 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Um mecanismo que desenvolva os 
serviços prestados pelo sistema 
Copernicus, a fim de apoiar outras ações 
da União.

Alteração 120

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Serviços adicionais de 
monitorização, comunicação de 
informações e garantia da conformidade 
que abrangem outros domínios temáticos 
regulamentados pela União Europeia. 

Alteração 121

Proposta de regulamento
Artigo 50 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O sistema Copernicus deve incluir ações 
para apoiar os serviços relacionados com 
o Copernicus a jusante, que promovem:

a) dados institucionais e informações para 
os serviços nacionais de monitorização, 
comunicação de informações e garantia 
da conformidade em apoio às autoridades 
públicas;

b) serviços oferecidos numa base 
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comercial;

c) serviços de cartografia para a 
monitorização e proteção do património 
cultural.

Alteração 122

Proposta de regulamento
Artigo 53 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A criação, o desenvolvimento e a 
exploração de uma rede de sensores 
terrestres e/ou espaciais dos Estados-
Membros, incluindo os sensores 
desenvolvido no âmbito da Agência 
Espacial Europeia e os sensores da União 
explorados a nível nacional, para a 
vigilância e o rastreio de objetos e para 
estabelecer um catálogo europeu de objetos 
espaciais adaptado às necessidades dos 
utilizadores a que se refere o artigo 55.º;

a) A criação, o desenvolvimento e a 
exploração de uma rede de sensores 
terrestres e/ou espaciais dos Estados-
Membros, incluindo os sensores 
desenvolvido no âmbito da Agência 
Espacial Europeia e os sensores da União 
explorados a nível nacional, para a 
vigilância e o rastreio de objetos e para 
estabelecer, até ao final de 2023, um 
catálogo europeu de objetos espaciais 
adaptado às necessidades dos utilizadores a 
que se refere o artigo 55.º;

Alteração 123

Proposta de regulamento
Artigo 58-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 58.°-A

Monitorização da oferta e da procura 
para a SST

Antes de 31 de dezembro de 2024, a 
Comissão deve avaliar a implementação 
da componente SST, designadamente no 
que se refere à evolução das necessidades 
dos utilizadores em relação à capacidade 
dos sensores terrestres e espaciais. A 
avaliação deve, em especial, examinar a 
necessidade de um aumento das 
infraestruturas terrestres e espaciais. A 
avaliação deve ser acompanhada, se 
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necessário, de uma proposta adequada 
para o desenvolvimento do aumento das 
infraestruturas espaciais e terrestres ao 
abrigo da componente SST.

Justificação

A União Europeia deve ser mais ambiciosa nas duas novas iniciativas, o SSA e o 
GOVSATCOM. Uma vez que foi solicitado um aumento do orçamento, podem ser incluídas 
mais atividades.

Alteração 124

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A função da meteorologia espacial 
pode apoiar as seguintes atividades:

1. A função da meteorologia espacial 
deve apoiar as seguintes atividades:

Justificação

A União Europeia deve ser mais ambiciosa nas duas novas iniciativas, o SSA e o 
GOVSATCOM. Uma vez que foi solicitado um aumento do orçamento, podem ser incluídas 
mais atividades.

Alteração 125
Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A função OPT pode apoiar as 
seguintes atividades:

1. A função OPT deve apoiar as 
seguintes atividades:

Alteração 126

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode coordenar as 2. A Comissão deve coordenar as 
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ações das autoridades públicas nacionais e 
da União responsáveis pela proteção civil 
no caso de se verificar que um OPT se 
aproxima da Terra.

ações das autoridades públicas nacionais e 
da União responsáveis pela proteção civil 
no caso de se verificar que um OPT se 
aproxima da Terra.

Alteração 127

Proposta de regulamento
Artigo 61 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O desenvolvimento, a construção e 
a exploração da infraestrutura do segmento 
terrestre;

a) O desenvolvimento, a construção e 
a exploração da infraestrutura do segmento 
terrestre e do segmento espacial;

Alteração 128

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve adotar, por meio 
de atos de execução, os requisitos 
operacionais para os serviços prestados ao 
abrigo do GOVSATCOM, sob a forma de 
especificações técnicas para casos de 
utilização relacionados com a gestão de 
crises, a vigilância e a gestão de 
infraestruturas essenciais, incluindo redes 
de comunicação diplomáticas. Esses 
requisitos operacionais devem basear-se 
numa análise pormenorizada dos requisitos 
dos utilizadores, e atendendo aos requisitos 
decorrentes dos equipamentos para os 
utilizadores e das redes existentes. Esses 
atos de execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 107.º, n.º 3.

2. A Comissão deve adotar, por meio 
de atos de execução, os requisitos 
operacionais para os serviços prestados ao 
abrigo do GOVSATCOM, sob a forma de 
especificações técnicas para casos de 
utilização relacionados com a gestão de 
crises, a vigilância e a gestão de 
infraestruturas essenciais, incluindo redes 
de comunicação diplomáticas. Esses 
requisitos operacionais devem basear-se 
numa análise pormenorizada dos requisitos 
dos utilizadores, e atendendo aos requisitos 
decorrentes dos equipamentos para os 
utilizadores e das redes existentes. Esses 
atos de execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 107.º, n.º 3. Posteriormente, se 
necessário, poderão ser adicionados 
outros casos de utilização, com base na 
procura real dos utilizadores nos Estados-
Membros, acompanhados das 
especificações técnicas correspondentes.
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Alteração 129

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve adotar, por meio 
de atos de execução, a carteira de serviços 
prestados pelo GOVSATCOM, sob a 
forma de uma lista de categorias de 
capacidades de comunicação por satélite e 
de serviços, assim como os respetivos 
atributos, incluindo a cobertura geográfica, 
a frequência, a largura de banda, os 
equipamentos para os utilizadores e as 
características de segurança. Essas medidas 
devem basear-se nos requisitos 
operacionais e de segurança referidos no 
n.º 1 e devem dar prioridade aos serviços 
prestados aos utilizadores a nível da 
União. Esses atos de execução devem ser 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 107.º, n.º 3.

3. A Comissão deve adotar, por meio 
de atos de execução, a carteira de serviços 
prestados pelo GOVSATCOM, sob a 
forma de uma lista de categorias de 
capacidades de comunicação por satélite e 
de serviços, assim como os respetivos 
atributos, incluindo a cobertura geográfica, 
a frequência, a largura de banda, os 
equipamentos para os utilizadores e as 
características de segurança. Essas medidas 
devem basear-se nos requisitos 
operacionais e de segurança referidos no 
n.º 1. Esses atos de execução devem ser 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 107.º, n.º 3.

Alteração 130

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.° 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A carteira de serviços a que se 
refere o n.º 3 deve ter em conta os serviços 
existentes no mercado, a fim de não 
distorcer a concorrência no mercado 
interno.

Alteração 131
Proposta de regulamento
Artigo 63 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pessoas coletivas devidamente 
acreditadas para fornecer capacidades ou 
serviços de satélite, em conformidade com 

b) Pessoas coletivas devidamente 
acreditadas para fornecer capacidades ou 
serviços de satélite, em conformidade com 
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o procedimento de acreditação de 
segurança estabelecido no artigo 36.º, com 
base nos requisitos de segurança 
específicos para a componente 
GOVSATCOM referidos no artigo 34.º, 
n.º 1.

o procedimento de acreditação de 
segurança estabelecido no artigo 36.º.

Alteração 132

Proposta de regulamento
Artigo 63 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Os prestadores de capacidades e 
serviços de comunicação por satélite no 
âmbito desta componente devem cumprir 
os requisitos específicos de segurança 
estabelecidos da componente 
GOVSATCOM, determinados em 
conformidade com o artigo 34.º, n.º 1.

Alteração 133

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. As capacidades de comunicação 
por satélite, os serviços e os equipamentos 
para os utilizadores agrupados devem ser 
partilhados entre os participantes no 
GOVSATCOM definindo as respetivas 
prioridades, com base numa análise dos 
riscos para a segurança pelos utilizadores a 
nível da União e dos Estados-Membros. 
Esta partilha e definição de prioridades 
permitem classificar por ordem de 
prioridade os utilizadores a nível da 
União.

1. As capacidades de comunicação 
por satélite, os serviços e os equipamentos 
para os utilizadores agrupados devem ser 
partilhados entre os participantes no 
GOVSATCOM definindo as respetivas 
prioridades, com base numa análise dos 
riscos para a segurança pelos utilizadores a 
nível da União e dos Estados-Membros.

Alteração 134
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Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As plataformas GOVSATCOM 
devem ter em conta os serviços existentes 
no mercado, a fim de não distorcer a 
concorrência no mercado interno.

Alteração 135

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Até ao final de 2021, a Comissão 
deve adotar um ato delegado, em 
conformidade com o artigo 105.º, no que 
diz respeito às disposições relativas à 
governação do GOVSATCOM.

Alteração 136

Proposta de regulamento
Artigo 69 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Antes do final de 2024, a Comissão deve 
avaliar a implementação da componente 
GOVSATCOM, designadamente no que se 
refere à evolução das necessidades dos 
utilizadores em relação à capacidade de 
comunicação por satélite. A avaliação 
deve, em especial, examinar a necessidade 
de um aumento da infraestrutura espacial. 
A avaliação deve ser acompanhada, se 
necessário, de uma proposta adequada para 
o desenvolvimento do aumento da 
infraestrutura espacial ao abrigo da 
componente GOVSATCOM.

A componente GOVSATCOM deve ficar 
operacional até ao final de 2023. Antes do 
final de 2024, a Comissão deve avaliar a 
implementação da componente 
GOVSATCOM, designadamente no que se 
refere à evolução das necessidades dos 
utilizadores em relação à capacidade de 
comunicação por satélite. A avaliação 
deve, em especial, examinar a necessidade 
de um aumento da infraestrutura espacial. 
A avaliação deve ser acompanhada, se 
necessário, de uma proposta adequada para 
o desenvolvimento do aumento da 
infraestrutura espacial ao abrigo da 
componente GOVSATCOM.
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Alteração 137

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os membros efetivos e suplentes do 
Conselho de Administração devem ser 
nomeados atendendo aos seus 
conhecimentos no domínio das atividades 
essenciais da Agência, tendo em conta 
competências relevantes em gestão, 
administração e orçamento. O Parlamento 
Europeu, a Comissão e os Estados-
Membros devem procurar limitar as 
mudanças dos seus representantes no 
Conselho de Administração, a fim de 
assegurar a continuidade das respetivas 
atividades. Todas as partes devem procurar 
alcançar uma representação equilibrada
entre homens e mulheres no Conselho de 
Administração.

4. Os membros efetivos e suplentes do 
Conselho de Administração devem ser 
nomeados atendendo aos seus 
conhecimentos no domínio das atividades 
da Agência, tendo em conta competências 
relevantes em gestão, administração e 
orçamento. O Parlamento Europeu, a 
Comissão e os Estados-Membros devem 
procurar limitar as mudanças dos seus 
representantes no Conselho de 
Administração, a fim de assegurar a 
continuidade das respetivas atividades. 
Todas as partes devem procurar alcançar 
uma representação equilibrada entre 
homens e mulheres no Conselho de 
Administração.

Alteração 138

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deve definir uma 
metodologia que preveja indicadores 
qualitativos para uma avaliação precisa 
dos progressos realizados no contexto da 
concretização dos objetivos gerais 
estabelecidos no artigo 4.º, alíneas a), b) 
e c). Com base nesta metodologia, a 
Comissão deve complementar o anexo, o 
mais tardar até 1 de janeiro de 2021.

Alteração 139

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.° 3
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Texto da Comissão Alteração

3. O sistema de elaboração de 
relatórios sobre o desempenho deve 
assegurar que os dados para a 
monitorização da execução do programa e 
os resultados são recolhidos de forma 
eficiente, efetiva e atempada. Para o efeito, 
devem impor-se aos destinatários dos 
fundos da União, e, quando tal for 
aplicável, aos Estados-Membros, requisitos 
de apresentação de relatórios 
proporcionados.

3. O sistema de elaboração de 
relatórios sobre o desempenho deve 
assegurar que os dados para a 
monitorização da execução do programa e 
os resultados são adequados para uma 
análise aprofundada dos progressos 
alcançados e das dificuldades 
encontradas e são recolhidos de forma 
eficiente, efetiva e atempada. Para o efeito, 
devem impor-se aos destinatários dos 
fundos da União, e, quando tal for 
aplicável, aos Estados-Membros, requisitos 
de apresentação de relatórios 
proporcionados.

Alteração 140

Proposta de regulamento
Artigo 102 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve realizar 
avaliações do programa de forma atempada 
a fim de serem tidas em conta no processo 
de tomada de decisão.

1. A Comissão deve realizar 
avaliações do programa de forma atempada 
a fim de serem tidas em conta no processo 
de tomada de decisão. As avaliações 
devem prever também uma análise 
qualitativa dos progressos realizados no 
contexto da concretização dos objetivos
gerais estabelecidos no artigo 4.º.

Alteração 141

Proposta de regulamento
Artigo 102 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A avaliação intercalar do programa 
deve realizar-se assim que estiverem 
disponíveis informações suficientes acerca 
da sua execução, mas o mais tardar quatro
anos após o início da execução do 
programa.

2. A avaliação intercalar do programa 
deve realizar-se assim que estiverem 
disponíveis informações suficientes acerca 
da sua execução, mas o mais tardar três
anos após o início da execução do 
programa.
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Alteração 142
Proposta de regulamento
Artigo 102 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Até 30 de junho de 2024 e, posteriormente, 
de cinco em cinco anos, a Comissão deve 
avaliar o desempenho da Agência 
relativamente aos seus objetivos, mandato, 
funções e localização, em conformidade 
com as orientações da Comissão. A 
avaliação deve, em especial, abordar a 
eventual necessidade de alterar o mandato 
da Agência bem como as implicações 
financeiras dessa alteração. Deve também 
abordar a política da Agência em matéria 
de conflitos de interesses e a independência 
e autonomia do Comité de Acreditação de 
Segurança.

Até 30 de junho de 2024 e, posteriormente, 
de três em três anos, a Comissão deve 
avaliar o desempenho da Agência 
relativamente aos seus objetivos, mandato, 
funções e localizações, em conformidade 
com as orientações da Comissão. A 
avaliação deve, em especial, abordar a 
eventual necessidade de alterar o mandato 
da Agência, em particular no que diz 
respeito à possibilidade de lhe serem 
confiadas funções adicionais, em 
conformidade com o artigo 30.º, bem 
como as implicações financeiras dessa 
alteração. Deve também abordar a política 
da Agência em matéria de conflitos de 
interesses e a independência e autonomia 
do Comité de Acreditação de Segurança.

Alteração 143

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.° 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão, em cooperação com a 
Agência, elabora um plano de transição 
para assegurar que a Agência disponha 
dos fundos e do pessoal necessários para 
desempenhar as funções referidas no 
presente regulamento. A Comissão deve 
definir medidas para garantir que as 
funções para as quais a Agência não 
disponha dos fundos e do pessoal 
necessários sejam desempenhadas de 
forma suficiente durante o período 
transitório, que não deverá exceder 
dois anos a contar da data de aplicação do 
regulamento.
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