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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Vladimír Remek

Alteração 23
Considerando 9

(9) As fases de definição e de 
desenvolvimento do programa Galileo, que 
constituem a parte do programa consagrada 
à investigação, foram financiadas de modo 
significativo pelo orçamento comunitário 
das redes transeuropeias. A fase de 
implantação deve ser integralmente 
financiada pela Comunidade Europeia, na 
ausência de um verdadeiro compromisso da 
parte do sector privado. A exploração do 
sistema poderá ser objecto de contratos de 
concessão de serviços ou de contratos 
públicos de serviços celebrados com o sector 
privado.

(9) As fases de definição e de 
desenvolvimento do programa Galileo, que 
constituem a parte do programa consagrada 
à investigação, foram financiadas de modo 
significativo pelo orçamento comunitário 
das redes transeuropeias. A fase de 
implantação deve agora ser integralmente 
financiada pela Comunidade Europeia. A 
exploração do sistema após 2013 poderá,
numa fase ulterior, ser objecto de contratos 
de concessão de serviços ou de contratos 
públicos de serviços celebrados com o sector 
privado.

Or. xm
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Justificação

O relator-sombra considera que as alterações propostas constituem uma reflexão mais 
aproximada e mais rigorosa da actual situação.

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 24
Considerando 12

(12) O Regulamento (CE) n.º 1321/2004 do 
Conselho, de 12 de Julho de 2004, relativo 
às estruturas de gestão dos programas 
europeus de radionavegação por satélite, 
institui a Autoridade Europeia Supervisora 
do GNSS (a seguir denominada «a 
Autoridade Supervisora»).

Suprimido

Or. de

Justificação

Nos termos do artigo 2.º do Regulamento (CE) N.º 1321/2004, a Autoridade Supervisora 
actua fundamentalmente como autoridade outorgante em relação ao concessionário privado 
encarregado da execução e da gestão do programa GALILEO. Na sequência do fracasso do 
consórcio e da apresentação de proposta alterada de regulamento, essa missão tornou-se 
caduca, pelo que cumpre dissolver a Autoridade. As atribuições subsistentes podem ser 
exercidas pela Comissão e pela AEE.

Alteração apresentada por David Hammerstein

Alteração 25
Considerando 14

(14) Os custos dos investimentos e os custos 
de exploração dos sistemas Galileo e 
EGNOS para o período de 2007-2013 estão 
actualmente avaliados em 3 400 milhões de 
euros a preços correntes. Um montante de
1005 milhões de euros está já previsto na 
programação financeira existente (2007-
2013) a título da proposta legislativa da 
Comissão para a execução das fases de 
implantação e exploração do programa 
Galileo. Propõe-se a adição de um montante 
suplementar de 2 100 milhões de euros ao 
montante atrás referido. A afectação dessa 

(14) Os custos dos investimentos e os custos 
de exploração dos sistemas Galileo e 
EGNOS para o período de 2007-2013 estão 
actualmente avaliados em 3 400 milhões de 
euros a preços correntes. Um montante de 
1005 milhões de euros está já previsto na 
programação financeira existente (2007-
2013) a título da proposta legislativa da 
Comissão para a execução das fases de 
implantação e exploração do programa 
Galileo. Propõe-se a adição de um montante 
suplementar de 2 400 milhões de euros ao 
montante atrás referido. A afectação dessa 
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verba será objecto de uma revisão do quadro 
financeiro actual (2007-2013). Os fundos 
provêm das margens não utilizadas das 
rubricas 2 e 5 a título dos anos 2007 e 2008. 
Consequentemente, o texto da proposta 
alterada fixa em 3 105 milhões de euros o 
montante que convirá prever no orçamento 
comunitário para o período 2007-2013 a 
título dos programas GNSS europeus. Um 
montante de 300 milhões de euros, 
disponível a título do Sétimo Programa-
Quadro de investigação e desenvolvimento 
para os programas GNSS europeus, 
contribuirá para o financiamento desses 
custos.

verba foi objecto de uma revisão do quadro 
financeiro actual (2007-2013). Os fundos 
provêm das margens não utilizadas da 
rubrica 2 a título do ano 2007 num 
montante de 1.600 milhões de euros, dos 
quais 200 milhões de euros provenientes do 
instrumento de flexibilidade, e 200 milhões 
de euros, provenientes dos fundos 
reafectados no interior da rubrica 1a. 
Consequentemente, o texto da proposta 
alterada fixa em 3 405 milhões de euros o 
montante que convirá prever no orçamento 
comunitário para o período 2007-2013 a 
título dos programas GNSS europeus, 
incluindo um montante de 400 milhões de 
euros, disponível a título do Sétimo 
Programa-Quadro de investigação e 
desenvolvimento para os programas GNSS 
europeus, contribuirá para o financiamento 
desses custos.

Or. en

Justificação

Actualização do texto à luz do acordo alcançado sobre a revisão do quadro financeiro.

Alteração apresentada por Etelka Barsi-Pataky

Alteração 26
Considerando 14-A (novo)

 (14-A) Para efeitos de atribuição desses 
fundos comunitários, são essenciais a 
eficácia dos procedimentos de adjudicação 
dos contratos públicos e das negociações 
dos contratos que obtenham a melhor 
relação custo-eficácia, bem como o respeito 
do calendário proposto para os programas, 
sendo ambos assegurados pela Comissão

Or. en
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Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell e Inés Ayala Sender

Alteração 27
Considerando 14-A (novo)

(14-A) Nos termos do artigo 18.º do 
Regulamento Financeiro aplicável ao 
Orçamento Geral das Comunidades 
Europeias, os Estados-Membros, bem como 
os países terceiros e organizações 
internacionais, podem contribuir 
financeiramente ou em espécie para os 
programas europeus de radionavegação 
por satélite com base em acordos 
apropriados.

Or. es

Justificação

O financiamento descrito no Regulamento Financeiro deve constituir a base reguladora dos 
aspectos financeiros da participação de países ou organizações internacionais no projecto 
GALILEO. Esta contribuição pode ser de natureza financeira ou em espécie, como observado 
em fases anteriores no referente a países terceiros. A participação deve ser aberta, não só a 
países, mas também a organizações internacionais. Estas contribuições devem ser sujeitas à 
celebração de acordos apropriados.

Alteração apresentada por David Hammerstein

Alteração 28
Considerando 16

(16) É necessário, por outro lado, que as 
receitas provenientes da exploração dos 
sistemas Galileo e EGNOS revertam a favor 
da Comunidade Europeia, para compensar 
os investimentos previamente efectuados. 
Poderá, no entanto, prever-se um mecanismo 
de partilha das receitas nos contratos 
eventualmente celebrados com o sector 
privado para a exploração dos sistemas.

(16) É necessário, por outro lado, que as 
receitas provenientes da exploração dos 
sistemas Galileo e EGNOS revertam a favor 
da Comunidade Europeia, atendendo a que 
os custos de investimento dos dois sistemas 
serão inteiramente suportados por fundos 
públicos, para compensar os investimentos. 
Poderá, no entanto, prever-se um mecanismo 
de partilha das receitas nos contratos 
eventualmente celebrados com o sector 
privado para a exploração dos sistemas. 
Deveria ser possível prever mecanismos de 
partilha das receitas ou de imposição de 
preços máximos nos contratos celebrados 
com o sector privado no que se refere às 
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receitas provenientes dos serviços no 
âmbito do sistema GALILEO, a fim de 
assegurar que os clientes beneficiem de 
serviços de elevada qualidade a preços 
justos e/ou de desenvolver novos serviços 
públicos

Or. en

Justificação

Atendendo a que a PPP falhou porque o sector privado não conseguiu assumir os riscos,
razão pela qual o sistema GALILEO será agora integralmente financiado pelo sector público, 
será legítimo esperar que o público beneficie de serviços de elevada qualidade a preços 
justos. Nesse sentido, e em função da análise do mercado, poderão ser previstos diferentes 
mecanismos de regulação.

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 29
Considerando 17

(17) A boa governação pública dos 
programas Galileo e EGNOS implica, por 
um lado, que exista uma clara repartição de 
competências entre a Comunidade Europeia, 
a Autoridade Supervisora e a Agência 
Espacial Europeia e, por outro, que a 
Comunidade Europeia, representada pela 
Comissão, assegure a execução dos 
programas. A Comissão deve criar os 
instrumentos adequados e dispor dos 
recursos necessários, nomeadamente em 
matéria de assistência.

(17) A boa governação pública dos 
programas Galileo e EGNOS implica, por 
um lado, que exista uma clara repartição de 
competências entre a Comunidade Europeia
e a Agência Espacial Europeia e, por outro, 
que a Comunidade Europeia, representada 
pela Comissão, assegure a execução dos 
programas. A Comissão deve criar os 
instrumentos adequados e dispor dos 
recursos necessários, nomeadamente em 
matéria de assistência.

Or. de

Justificação

Nos termos do artigo 2.º do Regulamento (CE) N.º 1321/2004, a Autoridade Supervisora 
actua fundamentalmente como autoridade outorgante em relação ao concessionário privado 
encarregado da execução e da gestão do programa GALILEO. Na sequência do fracasso do 
consórcio e da apresentação proposta alterada de regulamento, essa missão tornou-se 
caduca, pelo que cumpre dissolver a Autoridade. As atribuições subsistentes podem ser 
exercidas pela Comissão e pela AEE.
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Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 30
Considerando 18

(18) A Autoridade Supervisora, por sua vez, 
tem por função principal prestar 
assistência à Comissão em relação a todos 
os elementos que se prendam com o 
desenrolar dos programas. Além disso, deve 
gerir os fundos que lhe sejam 
especificamente afectados a título dos 
programas ou que lhe sejam confiados pela 
Comissão, em conformidade com o n.º 2 do 
artigo 54.º do Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 1605/2002 do Conselho, de 25 de Junho 
de 2002, que institui o Regulamento 
Financeiro aplicável ao orçamento geral 
das Comunidades Europeias, alterado pelo 
Regulamento (CE, Euratom) n.°1995/2006 
do Conselho de 13 de Dezembro de 2006.

Suprimido

Or. de

Justificação

Nos termos do artigo 2.º do Regulamento (CE) N.º 1321/2004, a Autoridade Supervisora 
actua fundamentalmente como autoridade outorgante em relação ao concessionário privado 
encarregado da execução e da gestão do programa GALILEO. Na sequência do fracasso do 
consórcio e da apresentação proposta alterada de regulamento, essa missão tornou-se 
caduca, pelo que cumpre dissolver a Autoridade. As atribuições subsistentes podem ser 
exercidas pela Comissão e pela AEE.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 31
Considerando 19

(19) A Agência Espacial Europeia, que 
dispõe das competências técnicas, concluirá, 
por sua vez, com a Comunidade Europeia 
uma convenção plurianual que cobrirá os 
aspectos técnicos do desenrolar dos 
programas. Para que a Comissão, enquanto 
representante da Comunidade Europeia, 
possa exercer plenamente o seu poder de 
controlo, a convenção deve, nomeadamente, 

(19) A Agência Espacial Europeia, que 
dispõe das competências técnicas, concluirá, 
por sua vez, com a Comunidade Europeia 
uma convenção plurianual relacionada com 
o desenrolar dos programas. Para que a 
Comissão, enquanto representante da 
Comunidade Europeia, possa exercer 
plenamente o seu poder de controlo, a 
convenção deve, nomeadamente, incluir as 
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incluir as condições gerais de gestão dos 
fundos confiados à Agência Espacial 
Europeia e prever que os contratos 
celebrados em aplicação da convenção 
obedeçam às regras comunitárias em matéria 
de contratos públicos. Neste quadro, convém 
ter na devida conta o acervo e os 
investimentos já efectuados, assim como, se 
necessário, os acordos em vigor.

condições gerais de gestão dos fundos 
confiados à Agência Espacial Europeia e 
prever que os contratos celebrados em 
aplicação da convenção obedeçam às regras 
comunitárias em matéria de contratos 
públicos. Neste quadro, convém ter na 
devida conta o acervo, os conhecimentos 
industriais especializados e os 
investimentos já efectuados, assim como, se 
necessário, os acordos em vigor.

Or. fr

Justificação

Trata-se da criação de uma convenção plurianual circunscrita aos aspectos técnicos, com 
condições gerais de gestão dos fundos.

Importa estabelecer um elo de ligação com a descrição do papel da AEE a que se refere o 
artigo 13.º, que deve conter as obrigações da AEE, nomeadamente em termos de eficácia 
processual e decisória, de informação e de gestão da indústria.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 32
Considerando 19-A (novo)

(19-A) Uma vez que os programas serão 
financiados pela Comunidade Europeia, os 
contratos públicos celebrados no âmbito 
dos programas devem obedecer às regras 
comunitárias em matéria de adjudicação de 
contratos públicos e devem, sobretudo, ter 
por objectivo controlar os custos e atenuar 
os riscos, bem como melhorar a eficácia e 
reduzir as dependências. É conveniente 
introduzir no programa um elemento de 
concorrência, razão pela qual qualquer 
contrato público deve assentar na dupla 
fonte de fornecimentos e em concursos 
competitivos regulares, na medida do 
possível, a menos que tal provoque um 
aumento dos custos e dê lugar a atrasos em 
virtude da necessidade de adaptar as 
concepções e os métodos de produção dos 
outros fornecedores. A insuficiência dos 
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fornecimentos e o recurso a fontes únicas 
devem, por outro lado, ser minimizados. As 
decisões, os investimentos efectuados pela 
AEE e pela UE nas fases de definição e 
desenvolvimento do programa Galileo, bem 
como do programa EGNOS, devem ser 
tidas em conta na fase subsequente de 
apresentação de propostas, a fim de 
assegurar a continuidade do programa e a 
eficácia dos custos.

Or. en

Justificação

A fim de evitar confusão, afigura-se importante clarificar que apenas os resultados já obtidos 
com os programas EGNOS e GALILEO devidamente financiados pela Comissão e pela 
Agência Espacial Europeia devem ser considerados. Outras iniciativas (isto é, não 
financiadas pelas duas instituições supramencionadas) poderiam implicar uma maior 
complexidade, mais riscos e custos suplementares para o programa, bem como dar azo a 
distorções inaceitáveis nos concursos requeridos pelo Conselho.

Alteração apresentada por Vladimír Remek

Alteração 33
Considerando 19-A (novo)

(19-A) Todos os pacotes de trabalho 
visando a plena capacidade operacional 
(FOC) do sistema GALILEO deveriam ser 
abertos à máxima concorrência possível, 
em conformidade com os princípios da UE 
em matéria de adjudicação de contratos 
públicos; a fim de assegurar o investimento
em programas espaciais, a adjudicação na 
UE deveria ser mais amplamente aberta a 
novos operadores e às PME, garantindo, 
simultaneamente, a excelência tecnológica 
e a eficácia em termos de custos.

Or. xm

Justificação

Cumpre colocar a tónica na transparência no quadro da adjudicação de contratos públicos, 
na abertura e no apoio, não só aos principais "actores" bem estabelecidos, mas também às 
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pequenas e médias empresas e novos operadores. 

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 34
Considerando 19-A (novo)

 (19-A) Importa conferir particular atenção 
à consecução de uma participação 
equilibrada de todos os Estados-Membros 
durante as várias fases do projecto
GALILEO. É igualmente importante que as 
partes interessadas em todos os 
Estados-Membros, em particular as 
pequenas e médias empresas, disponham 
da possibilidade de se desenvolverem e 
inovarem com base no 'know how' 
tecnológico decorrente da adjudicação de
contratos, no quadro do programa 
GALILEO.

Or. en

Justificação

Atendendo à dimensão e à importância societal do projecto GALILEO, os princípios 
aplicáveis aos contratos públicos no âmbito deste projecto, devem promover o acesso aberto 
e a leal concorrência ao longo de toda a cadeia de fornecimento industrial; assim sendo, 
devem aqueles proporcionar uma oportunidade de participação equilibrada dos actores do 
sector privado a todos os níveis nos Estados-Membros nas restantes fases do projecto. Em 
particular as PME deveriam dispor de adequadas oportunidades de desenvolvimento e 
inovação através da contratação no quadro do projecto GALILEO.

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 35
Considerando 20

(20) Para a aplicação do presente 
regulamento, convém que a Comissão seja 
assistida por um comité intitulado "Comité 
dos Programas GNSS Europeus". Dado que 
a preocupação com uma boa governação 
pública obriga a garantir a unicidade da 
gestão dos programas, uma maior rapidez na 

(20) Para a aplicação do presente 
regulamento, convém que a Comissão seja 
assistida por um comité intitulado "Comité 
dos Programas GNSS Europeus". Dado que 
a preocupação com uma boa governação 
pública obriga a garantir a unicidade da 
gestão dos programas, uma maior rapidez na 
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tomada de decisões e igualdade de acesso às 
informações, devem ser associados aos 
trabalhos do Comité dos Programas GNSS 
Europeus representantes do Conselho de 
Administração da Autoridade Supervisora.

tomada de decisões e igualdade de acesso às 
informações, devem ser associados aos 
trabalhos do Comité dos Programas GNSS 
Europeus observadores do Parlamento 
Europeu.

Or. de

Justificação

Face à importância e à dimensão financeira dos programas, revela-se necessário que os 
representantes do Parlamento Europeu acompanhem o trabalho do Comité dos Programas 
GNSS europeus, o que garante um melhor fluxo de informação e uma maior transparência 
para com o público. Atendendo às modalidades de execução do programa ora propostas, o 
papel da Autoridade Supervisora deveria ser reconsiderado.  

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 36
Considerando 21-A (novo)

(21-A) A Comunidade Europeia deve ser o 
proprietário de todos os activos corpóreos e 
incorpóreos criados ou desenvolvidos no 
âmbito dos programas EGNOS e 
GALILEO. Deverá a mesma estar 
habilitada a pôr termo ao contrato com 
qualquer fornecedor ou prestador de 
serviços, em qualquer momento do período 
de vigência do programa. Não deverá, por 
conseguinte, depender de qualquer sítio 
particular sobre o qual não exerça 
qualquer controlo, nem dos fornecedores 
que não se tenham comprometido a não 
transferir os activos para outro sítio. A 
Comissão deve, por conseguinte, quando 
apropriado, apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho uma proposta de 
alteração da legislação comunitária em 
vigor. Enquanto o programa GALILEO 
não estiver operacional, e no intuito de 
satisfazer os requisitos dos actuais 
investidores, convém que a gestão e 
exploração da do programa EGNOS seja 
dissociada do programa GALILEO, até que 
a fusão dos dois sistemas seja possível. As 
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iniciativas nacionais e outras iniciativas 
não comunitárias que pretendam facultar 
activos e/ou serviços à Comissão Europeia 
para efeitos do programa serão 
consideradas, desde que esses activos sejam 
inteiramente transferidos para a Comissão 
sem encargos financeiros, caso tal não dê 
lugar a compromissos a longo prazo para a 
Comissão e não gere distorções no que 
respeita à dimensão europeia do programa.

Or. en

Justificação

A Comissão deve manter o seu poder de negociação em todos os momentos e depender tão, 
pouco quanto possível, de sítios e meios plenamente sob o seu controlo ou, pelo menos, sem 
direitos exclusivos, permitindo uma eventual transferência a baixos custos, caso tal se revele 
necessário.

O programa EGNOS encontra-se hoje factualmente próximo da certificação. Fornece já  
sinais permanentes de elevada qualidade em toda a Europa. A bem da eficácia e a fim de 
melhor preparar o terreno para o programa GALILEO, afigura-se importante que os 
desígnios de ambos os programas sejam dissociados e que o Programa EGNOS possa ser 
operado independentemente dos progressos do Programa GALILEO.

Alteração apresentada por Vladimír Remek

Alteração 37
Artigo 1, parágrafo 3

O sistema resultante do programa Galileo é 
uma infra-estrutura GNSS autónoma, 
composta por uma constelação de satélites e 
de estações terrestres.

O sistema resultante do programa Galileo é 
uma infra-estrutura GNSS autónoma, 
composta por uma constelação de satélites e 
uma rede mundial de estações terrestres.

Or. cs

Justificação

O relator-sombra considera que a formulação proposta reflecte mais rigorosamente o modo 
como o sistema proposto funcionará e a natureza da sua infra-estrutura.
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Alteração apresentada por Umberto Guidoni

Alteração 38
Artigo 1, parágrafo 3-A (novo)

A Comunidade Europeia é proprietária das 
infra-estruturas EGNOS e GALILEO e de 
todos os activos corpóreos e incorpóreos 
criados ou desenvolvidos no âmbito desses 
programas.

Or. it

Justificação

Os sistemas EGNOS e GALILEO constituem os pilares da infra-estrutura europeia de
radionavegação por satélite (GNSS) e a sua realização ficará inteiramente a cargo da 
Comunidade Europeia É, por conseguinte, necessário que a Comunidade detenha a 
propriedade de ambos os sistemas.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 39
Artigo 4, n.º 4

4. Os acordos ou convenções concluídos 
pela Comunidade Europeia estabelecerão as 
condições e as modalidades da participação 
eventual de Estados terceiros num 
financiamento complementar do programa.

4. Os países terceiros podem participar no 
financiamento complementar do programa. 
Os acordos ou convenções concluídos pela 
Comunidade Europeia com esses Estados 
terceiros, nos termos do n.º 3 do artigo 
300.º do Tratado CE, estabelecerão as 
condições e as modalidades da respectiva 
participação, bem como os respectivos 
direitos e obrigações a longo prazo no 
âmbito do programa.

Or. en

Justificação

A anterior participação de países terceiros apresentou uma fraca gestão, sendo nulo o 
empenho pelos mesmos testemunhado. É, por conseguinte, importante esclarecer que a 
participação de países terceiros ao programa GALILEO está sujeita a determinadas 
condições.
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Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell e Inés Ayala Sender

Alteração 40
Artigo 4, n.º 4

4. Os acordos ou convenções concluídos 
pela Comunidade Europeia estabelecerão as 
condições e as modalidades da participação 
eventual de Estados terceiros num 
financiamento complementar do programa.

4. Os Estados-Membros podem participar 
no financiamento complementar do 
programa. Podem igualmente participar no 
financiamento complementar do programa 
países terceiros ou organizações 
internacionais. Os acordos ou convenções 
concluídos pela Comunidade Europeia 
estabelecerão as condições e as modalidades 
da participação eventual de Estados terceiros 
num financiamento complementar do 
programa.

Or. es

Justificação

O programa GALILEO tem a configuração de um sistema global. Os Estados-Membros 
poderão financiar adicionalmente o programa. Todavia, a fim de garantir o seu êxito global, 
é imprescindível associar países terceiros e organizações internacionais. Os acordos e 
convenções que regem essa participação, de acordo com o Tratado, devem preencher as 
condições e regras que definem claramente essa participação.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 41
Artigo 5

A exploração do sistema EGNOS 
compreende principalmente a gestão da 
infra-estrutura, a manutenção, o 
aperfeiçoamento constante e a renovação do 
sistema, as operações de certificação e de 
normalização associadas ao programa e a 
comercialização do sistema.

A exploração do sistema EGNOS 
compreende principalmente a gestão da 
infra-estrutura, a manutenção, o 
aperfeiçoamento constante e a renovação do 
sistema, as operações de certificação e de 
normalização associadas ao programa e a 
comercialização dos sinais do sistema.

A transferência de propriedade do sistema 
para a Comissão terá lugar aquando da 
celebração de um acordo com os seus 
actuais proprietários, reconhecerá os 
investimentos efectuados por estes últimos 
e garantir-lhes-á a continuidade do alto 
nível dos desempenhos actualmente 
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observados e dos contratos industriais em 
curso por um período a definir.

Or. fr

Justificação

Incumbirá à Comissão responder às expectativas dos actuais investidores do programa 
EGNOS e assegurar a continuidade do programa, valorizando ao máximo os contratos e 
actores industriais experimentados no âmbito do programa EGNOS.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 42
Artigo 6

1. A Comunidade Europeia assegura o 
financiamento da exploração do EGNOS, 
sem prejuízo de uma participação eventual 
do sector privado.

1. A Comunidade Europeia assegura o 
financiamento da exploração do EGNOS, 
sem prejuízo de uma participação eventual 
do sector privado.

2. A Comunidade Europeia assegura a 
certificação do sistema e dos seus serviços 
críticos aos utentes.
3. A Comunidade Europeia assegura o 
acompanhamento das acções de promoção 
e venda de complementos do programa 
EGNOS, a fim de alargar à exportação a 
zona de cobertura do programa EGNOS e 
seus derivados, visando preparar a chegada 
do programa GALILEO a essas regiões do 
mundo.
4. A Comunidade Europeia assegura as 
missões de promoção dos mercados e de
criação de actividades pré-operacionais , a
fim de lançar os contratos GALILEO do 
futuro.

2. A exploração do EGNOS será, numa 
primeira fase, prioritariamente objecto de 
um contrato público de serviços com o 
sector privado. Em seguida, fará 
eventualmente parte integrante da fase de 
exploração do Galileo.

5. A exploração do EGNOS será, numa 
primeira fase, prioritariamente objecto de 
um contrato público de serviços com o 
sector privado. Em seguida, fará 
eventualmente parte integrante da fase de 
exploração do Galileo.

Or. fr
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Justificação

Somente a Comunidade pode assegurar a certificação dos sistemas EGNOS e GALILEO. 
Face à natureza dos serviços esperados, aquela garantirá igualmente o lançamento dos 
serviços, que, por natureza, são públicos, bem como apoios à exportação.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 43
Artigo 6-A (novo)

Artigo 6.º-A
Propriedade dos activos

A Comunidade Europeia procurará 
tornar-se proprietária de todos os activos 
corpóreos e incorpóreos criados ou 
desenvolvidos no âmbito dos programas e 
deverá,; para o efeito, entabular 
negociações com as actuais partes 
interessadas (nomeadamente EGNOS).

Or. en

Justificação

A Comissão não pode exercer direitos de propriedade, enquanto os não tiver adquirido.
EGNOS, por exemplo, é, hoje, em parte, propriedade das autoridades responsáveis pela 
gestão do tráfego aéreo na Europa.

Alteração apresentada por Vladimír Remek

Alteração 44
Artigo 6-A (novo)

Artigo 6.º-A
Propriedade

A Comunidade Europeia será proprietária 
de todos os activos GALILEO corpóreos e 
incorpóreos criados ou desenvolvidos 
durante as fases de desenvolvimento e 
implantação.

Or. xm
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Justificação

O facto de a Comunidade Europeia ser proprietária de todos os activos corpóreos e 
incorpóreos criados e produzidos durante as fases de desenvolvimento e implantação 
constitui a consequência lógica da alteração introduzida no método de financiamento, em 
resultado do que a CE assumiu plena responsabilidade e o sector privado foi excluído.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 45
Artigo 7, alínea c)

(c) as actividades associadas à exploração 
dos sistemas, assim como às acções prévias 
ou preparatórias dessa exploração.

(c) as actividades associadas à exploração 
dos sistemas EGNOS e Galileu, assim como 
às acções prévias ou preparatórias dessa 
exploração.

Or. fr

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 46
Artigo 8, n.º 1-A (novo)

1-A. O montante referido no n.° 1 fica 
subordinado a processos eficazes de 
adjudicação e de negociação de contratos, 
que permitam obter a melhor relação 
qualidade/preço, a conclusão do 
desempenho, a continuidade fluida dos 
programas, a gestão de riscos e o 
cumprimento do calendário.

Or. en

Justificação

É importante referir que o programa Galileo será desenvolvido e entregue progressivamente. 
À semelhança do EGNOS e de todos os sistemas complexos, este sistema tornar-se-á 
operacional após a implementação de várias versões e adaptações informáticas, até à boa 
execução do contrato e à conclusão da certificação. A referência à continuidade fluida 
("seamless continuity") provém de uma resolução do Conselho a este respeito, que procura 
evitar perder realizações passadas durante a fase de validação em órbita (fase IOV), que 
acaba justamente de ser relançada.
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Alteração apresentada por Etelka Barsi-Pataky

Alteração 47
Artigo 8, n.º 4

4. O montante mencionado no n.º 1 do 
presente artigo não tem em conta as 
obrigações financeiras imprevistas que a 
Comunidade Europeia poderá ter de 
suportar, nomeadamente as ligadas ao 
carácter público da propriedade dos 
sistemas. Nessas circunstâncias, a
Comissão apresentará propostas adequadas
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.

4. O montante mencionado no n.º 1 do 
presente artigo não tem em conta as 
obrigações financeiras imprevistas que a 
Comunidade Europeia poderá ter de 
suportar, nomeadamente as ligadas ao 
carácter público da propriedade dos 
sistemas. A Comissão apresentará por isso 
uma proposta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho em 2010, juntamente com o seu 
relatório intercalar, a fim de permitir à 
Autoridade Orçamental que decida, para o 
período de programação financeira com 
início em 2014, e para o período até ao fim 
do programa, sobre os fundos públicos e as 
autorizações, bem como sobre quaisquer 
obrigações necessárias para a fase de 
exploração comercial, em virtude da sua 
responsabilidade decorrente do carácter 
público do sistema. 

Or. en

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 48
Artigo 8, n.º 4

4. O montante mencionado no n.º 1 do 
presente artigo não tem em conta as 
obrigações financeiras imprevistas que a 
Comunidade Europeia poderá ter de 
suportar, nomeadamente as ligadas ao 
carácter público da propriedade dos 
sistemas. Nessas circunstâncias, a
Comissão apresentará propostas adequadas
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.

4. O montante mencionado no n.º 1 do 
presente artigo não tem em conta as 
obrigações financeiras imprevistas que a 
Comunidade Europeia poderá ter de 
suportar, nomeadamente as ligadas ao 
carácter público da propriedade dos sistemas 
e à promoção dos mercados. A Comissão 
apresentará por isso uma proposta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho em 
2010, juntamente com o seu relatório 
intercalar, a fim de permitir à Autoridade 
Orçamental que decida, para o período de 
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programação financeira com início em 
2014, sobre os fundos necessários, bem 
como sobre quaisquer obrigações que a 
Comunidade Europeia possa ter de 
suportar em virtude da sua 
responsabilidade decorrente do carácter 
público do sistema e da promoção dos 
mercados. 

Or. en

Justificação

Da mesma forma como os aspectos técnicos foram referidos no relatório, também é 
necessário referir as considerações jurídicas, financeiras e relativas aos mercados atinentes 
ao Galileo.

Alteração apresentada por David Hammerstein

Alteração 49
Artigo 9

Receitas de exploração Receitas
As receitas da exploração dos sistemas 
revertem a favor da Comunidade Europeia. 
São transferidas para o orçamento 
comunitário e afectadas aos programas 
GNSS europeus. Se o volume das receitas 
afectadas se revelar substancialmente 
maior do que o previsto, o princípio da 
afectação será revisto.

As receitas da exploração dos sistemas 
revertem a favor da Comunidade Europeia. 
São transferidas para o orçamento 
comunitário e podem ser afectadas aos 
programas GNSS europeus, sob reserva da 
aprovação do Conselho e do Parlamento
Europeu.

Pode ser previsto no ou nos contratos 
eventualmente celebrados com o sector 
privado um mecanismo de partilha dessas 
receitas.

Pode ser previsto no ou nos contratos 
eventualmente celebrados com o sector 
privado um mecanismo de partilha dessas 
receitas.

Podem ser igualmente previstos 
mecanismos de repartição das receitas ou 
de limitação dos preços máximos num 
contrato celebrado com o sector privado, no 
que diz respeito às receitas provenientes da 
prestação de serviços ao abrigo do sistema 
Galileo, no intuito de garantir aos clientes 
a obtenção de serviços de alta qualidade a 
um preço justo e/ou desenvolver novos 
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serviços públicos tal como descrito no 
Anexo I.

Or. en

Justificação

Uma vez que a PPP falhou porque o sector privado tinha dificuldade em assumir os riscos e 
o programa Galileo passará a ser integralmente financiado por fundos públicos, torna-se 
mais do que justificado esperar que o público obtenha serviços de alta qualidade a um preço 
justo. Para lograr alcançar este objectivo, e em função da análise de mercado, podem ser 
tomados em consideração diferentes mecanismos de regulação.

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 50
Artigo 10, n.º 1

A governação pública dos programas assenta 
no princípio da estrita repartição de 
competências entre a Comunidade Europeia, 
representada pela Comissão, a Autoridade 
Europeia Supervisora do GNSS (a seguir 
denominada «Autoridade Supervisora») e a 
Agência Espacial Europeia.

A governação pública dos programas assenta 
no princípio da estrita repartição de 
competências entre a Comunidade Europeia, 
representada pela Comissão e a Agência 
Espacial Europeia.

Or. de

Justificação

Conforme estabelece o artigo 2.º do Regulamento (CE) n° 1321/2004, a Autoridade 
Supervisora exercerá sobretudo a função de autoridade outorgante em relação ao 
concessionário privado encarregado inicialmente da execução do programa Galileo. Esta 
função cessou, após o malogro do consórcio e a apresentação da proposta alterada de 
regulamento, pelo que a Autoridade deve ser dissolvida. As restantes funções podem ser 
também assumidas pela Comissão e pela AEE.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 51
Artigo 10, n.º 2

A Comunidade Europeia, representada pela 
Comissão, assegura a execução dos 
programas, sem prejuízo das disposições do 

A Comunidade Europeia, representada pela 
Comissão, assegura a execução dos 
programas, sem prejuízo das disposições do 
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Regulamento (CE) n.º 1321/2004. Para esse 
efeito, a Comissão cria os instrumentos 
adequados e dota-se dos recursos 
necessários para o desempenho da sua 
função. A Comissão pode recorrer a peritos 
independentes para lhe prestarem 
assistência no acompanhamento da gestão 
dos programas. Pode igualmente recorrer à 
assistência de peritos dos Estados-Membros 
e proceder a auditorias de carácter financeiro 
ou técnico.

Regulamento (CE) n.º 1321/2004. Para esse 
efeito, a Comissão cria os instrumentos 
adequados e dota-se dos recursos e dos 
direitos necessários para o desempenho das 
suas funções. Pode igualmente recorrer à 
assistência de peritos dos Estados-Membros 
e proceder a auditorias de carácter financeiro 
ou técnico.

Or. en

Justificação

É conveniente referir que a Comissão tem não só de contar com recursos adequados, mas que 
pode ter também de adquirir os direitos necessários ao desempenho da sua missão.

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 52
Artigo 12

Papel da Autoridade Supervisora Suprimido
Sem prejuízo das funções que lhe são 
confiadas pela Regulamento (CE) n.º 
1321/2004, a Autoridade Supervisora 
presta assistência à Comissão no que 
respeita a todos os elementos dos 
programas para os quais a Comissão 
solicita a sua contribuição. A Autoridade 
Supervisora assegura a gestão e o controlo 
da utilização dos fundos que lhe são 
especificamente afectados pela 
Comunidade Europeia a título dos 
programas. Esses fundos são colocados à 
disposição da Autoridade Supervisora por 
uma decisão de delegação, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 54.º do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 
e com as disposições do Regulamento (CE) 
n.° 1321/2004.
Com base na decisão de delegação prevista 
no parágrafo anterior, a Comissão conclui 
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uma convenção de delegação com a 
Autoridade Supervisora. A convenção de 
delegação estipula as condições gerais de 
gestão dos fundos confiados à Autoridade 
Supervisora e, nomeadamente, as acções a 
realizar, o respectivo financiamento, os 
procedimentos de gestão e as medidas de 
acompanhamento e de controlo.

Or. de

Justificação

Conforme estabelece o artigo 2.º do Regulamento (CE) n° 1321/2004, a Autoridade 
Supervisora exercerá sobretudo a função de autoridade outorgante em relação ao 
concessionário privado encarregado inicialmente da execução do programa Galileo. Esta 
função cessou, após o malogro do consórcio e a apresentação da proposta alterada de 
regulamento, pelo que a Autoridade deve ser dissolvida. As restantes funções podem ser 
também assumidas pela Comissão e pela AEE.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell e Inés Ayala Sender

Alteração 53
Artigo 12-A (novo)

Artigo 12-A
Princípios por que se rege a adjudicação de 

contratos na fase de implantação do 
programa Galileo

As regras comunitárias de contratos 
públicos durante a fase de implantação do 
programa Galileo obedecem, entre outros, 
aos seguintes princípios:
a) licitação competitiva de todos os pacotes 
num único procedimento, através do qual 
qualquer entidade legal independente, ou 
um grupo representado com este propósito 
por uma entidade legal, parte de um grupo, 
pode licitar como contratante principal 
para um máximo de dois dos seis principais 
pacotes de trabalho;
b) pelo menos 40% do valor conjunto das
actividades deve subcontratar-se através de 
licitação competitiva a vários níveis a 
empresas distintas daquelas que pertençam 
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aos grupos cuja entidade seja contratante 
principal de algum dos principais pacotes 
de trabalho.

Or. es

Justificação

O regulamento deve abranger e regular a política de compras a seguir. Além disso, devem 
ser incluídos no anexo 1 os pacotes de trabalho em que irá dividir-se a contratação e que 
ficarão sujeitos a uma subcontratação de 40%.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 54
Artigo 13, n.º 2

A convenção estipula as condições gerais da 
gestão dos fundos confiados à Agência 
Espacial Europeia e, nomeadamente, as 
acções a realizar, o respectivo 
financiamento, os procedimentos de gestão, 
as medidas de acompanhamento e de 
controlo, as medidas aplicáveis em caso de 
execução deficiente da convenção e o 
regime de propriedade dos bens corpóreos e 
incorpóreos.

A convenção plurianual estipula as 
condições gerais da gestão dos fundos 
confiados à Agência Espacial Europeia e, 
nomeadamente, as acções a realizar (p.ex., 
plano progressivo de acção), o respectivo 
financiamento, os procedimentos de gestão, 
as medidas de acompanhamento e de 
controlo, as medidas aplicáveis em caso de 
execução deficiente da convenção e o 
regime de propriedade dos bens corpóreos e 
incorpóreos.

Or. en

Justificação

É importante referir que o programa Galileo será desenvolvido e entregue progressivamente. 
À semelhança do EGNOS e de todos os sistemas complexos, este sistema tornar-se-á 
operacional após a implementação de várias versões e adaptações informáticas, até que a 
certificação possa ser concluída.

Alteração apresentada por Etelka Barsi-Pataky

Alteração 55
Artigo 13, n.º 2-A (novo)

2-A. O acordo plurianual estabelece 
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igualmente o seguinte:
a) A Agência Espacial Europeia aplica a 
regulamentação comunitária em matéria de 
contratos públicos. 
b) A Agência Espacial Europeia 
providencia pela prestação de informações 
transparentes e atempadas e comunica 
claramente as regras aplicáveis à 
adjudicação de contratos, os critérios de 
selecção e qualquer outra informação 
pertinente.
c) Os contratos públicos ao abrigo do 
acordo plurianual visam a realização de 
uma concorrência aberta e equitativa em 
toda a cadeia de abastecimento industrial, 
dando aos actores do sector privado a 
oportunidade de participarem de modo 
equilibrado, incluindo PME, em todos os 
Estados-Membros. A Agência Espacial 
Europeia evitará criar ou reforçar uma 
posição dominante.
d) A Agência Espacial Europeia organiza 
os contratos relativos à infra–estrutura 
num conjunto de pacotes principais de 
trabalhos e num número adicional de 
pacotes de trabalhos;
e) Sempre que possível, recorrer-se-á a um 
aprovisionamento paralelo, fazendo apelo a 
diversos fornecedores, com vista a reduzir 
os riscos tecnológicos e industriais, bem 
como as dependências, e a melhorar o 
controlo geral dos custos do programa e 
dos prazos;
f) Quando não for possível o 
aprovisionamento fazendo apelo a diversos 
fornecedores, o contrato prevê que o 
contratante aplique na subcontratação a 
regulamentação comunitária em matéria de 
contratos públicos e respeite os objectivos 
estabelecidos no presente artigo. Em caso 
de fonte única de aprovisionamento, o 
âmbito e o valor dos subcontratos a 
adjudicar pelo adjudicatário principal 
formam parte do contrato;
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g) Na adjudicação dos contratos, a Agência 
Espacial Europeia tem em devida conta as 
decisões, os investimentos e os resultados 
alcançados, na medida em que tal seja 
necessário, durante as fases de definição e 
de desenvolvimento do programa Galileo. 

Or. en

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 56
Artigo 13, parágrafo 2-A (novo)

A convenção plurianual estabelecerá 
igualmente o seguinte:
a) A Agência Espacial Europeia aplica as 
regras comunitárias em matéria de 
contratos públicos.
b) A Agência Espacial Europeia assegura 
informações transparentes e tempestivas, 
bem como a clareza da comunicação, sobre 
as regras aplicáveis em matéria de 
contratos, os critérios de selecção e 
quaisquer outros elementos afins.
c) A adjudicação de contratos públicos em 
aplicação da convenção plurianual visa 
garantir o acesso aberto e a leal 
concorrência ao longo da cadeia de 
fornecimento industrial e encorajar a 
participação equilibrada dos actores do 
sector privado nos Estados-Membros. A 
Agência Espacial Europeia evita criar ou 
reforçar posições dominantes.
d) A Agência Espacial Europeia organiza 
os contratos relativos a infra-estruturas em 
pacotes de segmentos principais e pacotes 
de trabalho adicionais.
e) Paralelamente, sempre que possível 
serão utilizados contratos com base na 
dupla fonte de fornecimentos com o 
objectivo de reduzir os riscos tecnológicos e 
industriais, bem como as dependências, e 
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melhorar o controlo global dos custos e dos 
calendários dos programas. Nesse contexto, 
no caso de se tratar de uma empresa de um 
país terceiro, a outra empresa deve ser uma 
empresa da União Europeia e obter uma 
parte equivalente do mercado.
f) Quando não for possível a dupla fonte de 
fornecimentos, o contrato estabelecerá que, 
no contexto da subcontratação, a entidade 
adjudicante é obrigada a aplicar as regras 
comunitárias em matéria de contratos 
públicos e a respeitar os objectivos 
estabelecidos no presente artigo. O âmbito 
e valor dos subcontratos a adjudicar pelo 
contratante principal serão parte integrante 
do contrato no caso de contratos com fonte 
de fornecimentos única.
g) Aquando da negociação dos contratos, a 
Agência Espacial Europeia terá em devida 
conta, sempre que relevante, as decisões, 
investimentos e realizações nas fases de 
definição e desenvolvimento do programa 
Galileo.

Or. de

Justificação

Die gemeinschaftlichen Rechtvorschriften über öffentliche Aufträge müssen angewendet 
werden. Offener Zugang und fairer Wettbewerb sind in der gesamten industriellen Lieferkette 
zu gewährleisten, damit die Bildung von Monopolen verhindert wird.  Bei den 
Ausschreibungen im Rahmen des Programms ist ein Ansatz erforderlich, mit dem eine 
ausgewogene Beteiligung europäischer Unternehmen sichergestellt wird, weil sie bereits in 
der Entwicklungsphase wertvolles Know-how erworben haben.  In allen Mitgliedstaaten 
müssen die Akteure und insbesondere kleine und mittlere Unternehmen die Möglichkeit 
haben, sich an den Ausschreibungen im Rahmen von Galileo zu beteiligen.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 57
Artigo 13, parágrafo 2-A (novo)

A convenção plurianual estabelecerá 
igualmente o seguinte:
a) A Agência Espacial Europeia aplica as 
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regras comunitárias em matéria de 
contratos públicos.
b) A Agência Espacial Europeia assegura 
informações transparentes e tempestivas 
sobre as directrizes gerais do programa e 
sobre cada uma das suas etapas (a saber, 
sobre os incrementos do programa), bem 
como sobre a sua execução. Em particular, 
garante a clareza da comunicação, sobre as 
regras aplicáveis em matéria de contratos, 
os critérios de selecção e quaisquer outros 
elementos afins.
c) A adjudicação de contratos públicos em 
aplicação da convenção plurianual visa 
garantir o acesso aberto e a leal 
concorrência ao longo da cadeia de 
fornecimento industrial e encorajar a 
participação equilibrada dos actores do 
sector privado nos Estados-Membros. A 
Agência Espacial Europeia evita criar ou 
reforçar posições dominantes e assegura, 
simultaneamente, os fornecimentos a longo 
prazo, a competitividade industrial, as mais 
elevadas normas tecnológicas possíveis e 
soluções de ponta.
d) A Agência Espacial Europeia organiza 
os contratos relativos a infra-estruturas em 
pacotes de segmentos principais e pacotes 
de trabalho adicionais.
e) Paralelamente, sempre que possível 
serão utilizados contratos com base na 
dupla fonte de fornecimentos com o 
objectivo de reduzir os riscos tecnológicos e 
industriais, bem como as dependências, e 
melhorar o controlo global dos custos e dos 
calendários dos programas.
f) Quando a dupla fonte de fornecimentos 
não seja possível, o contrato estabelecerá 
que, no contexto da subcontratação, a 
entidade adjudicante é obrigada a aplicar 
as regras comunitárias em matéria de 
contratos públicos e a respeitar os 
objectivos estabelecidos no presente artigo.
g) Aquando da negociação dos contratos, a 
Agência Espacial Europeia terá em devida 
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conta, sempre que relevante, as anteriores 
decisões, investimentos e realizações da 
Comunidade e da Agência Espacial 
Europeia nas fases de definição e 
desenvolvimento dos programas Galileo e 
EGNOS.
h) A Agência Espacial Europeia organiza a 
sua gestão de tal modo que os 
procedimentos de tomada de decisão e de 
elaboração dos relatórios sejam rápidos e 
eficazes.

Or. en

Justificação

The Transport Council resolution secures programme continuity, value for money, long terms 
perspective, high level of performance and quality while maintaining the risk within 
reasonable borders.

For the purpose of avoiding confusion, it is important to make it clear that only the former 
achievements from both EGNOS and Galileo duly funded by either the Community and/or the 
ESA receive due consideration. Other initiatives (i.e. not funded by the 2 above institutions) 
could mean more complexity, more risk and extra cost to the programme as well as create 
unacceptable distortions in the competitions that the Council require.

Alteração apresentada por Den Dover

Alteração 58
Artigo 13, parágrafo 2-A (novo)

A convenção plurianual estabelecerá 
igualmente o seguinte:
a) A Agência Espacial Europeia aplica as 
regras comunitárias em matéria de 
contratos públicos.
b) A Agência Espacial Europeia assegura 
informações transparentes e tempestivas, 
bem como a clareza da comunicação, sobre 
as regras aplicáveis em matéria de 
contratos, os critérios de selecção e 
quaisquer outros elementos afins.
c) A adjudicação de contratos públicos em 
aplicação da convenção plurianual visa 
garantir a continuidade dos programas, a 
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reutilização das realizações anteriores, a 
boa gestão dos riscos, a eficácia em relação 
aos custos e a assegurar o acesso aberto e a 
leal concorrência ao longo da cadeia de 
fornecimento industrial e encorajar a 
participação equilibrada dos actores do 
sector privado nos Estados-Membros. A 
Agência Espacial Europeia evita criar ou 
reforçar posições dominantes.
d) A Agência Espacial Europeia organiza 
os contratos relativos a infra-estruturas em 
pacotes de segmentos principais e pacotes 
de trabalho adicionais.
e) Paralelamente, sempre que possível 
serão utilizados contratos com base na 
dupla fonte de fornecimentos com o 
objectivo de reduzir os riscos tecnológicos e 
industriais, bem como as dependências, 
melhorar o controlo global dos custos e dos 
calendários dos programas e diminuir os 
riscos dos programas.
f) Quando não for possível a dupla fonte de 
fornecimentos, o contrato estabelecerá que, 
no contexto da subcontratação, a entidade 
adjudicante é obrigada a aplicar as regras 
comunitárias em matéria de contratos 
públicos e a respeitar os objectivos 
estabelecidos no presente artigo. O âmbito 
e valor dos subcontratos a adjudicar pelo 
contratante principal serão parte integrante 
do contrato no caso de contratos com fonte 
de fornecimentos única.
g) Aquando da negociação dos contratos, a 
Agência Espacial Europeia terá em devida 
conta, sempre que relevante, as decisões, 
investimentos e realizações nas fases de 
definição e desenvolvimento do programa 
Galileo.

Or. en
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Alteração apresentada por Umberto Guidoni

Alteração 59
Artigo 13, parágrafo 3-A (novo)

Os concursos públicos devem ter em vista 
assegurar condições de livre concorrência 
em todas as fases de fornecimento 
industrial e promover uma participação 
equilibrada do sector privado, em 
particular para as PME dos diversos 
Estados-Membros, evitando a criação ou o 
reforço de posições dominantes.
Convém recorrer, se possível, a um 
fornecimento paralelo por diversas fontes, 
a fim de reduzir os riscos tecnológicos e 
industriais e melhorar o controlo geral dos 
custos e dos tempos de realização dos 
programas.

Or. it

Justificação

É essencial que as normas comunitárias em matéria de concursos públicos sejam aplicadas. 
Há que assegurar condições de livre concorrência ao longo de toda a cadeia de fornecimento 
industrial, a fim de evitar os monopólios. O programa necessita de uma regulamentação dos 
concursos que garanta uma participação equilibrada da indústrias europeias, 
particularmente as pequenas e médias empresas (PME), que devem ter a possibilidade de 
participar nos concursos relacionados com Galileo.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 60
Artigo 13, parágrafo 3-A (novo)

É assegurada a participação equilibrada de 
todos os Estados-Membros nas diversas 
fases do projecto. Além disso, as partes 
interessadas em todos os Estados-Membros, 
em especial as pequenas e médias empresas 
(PME), devem ter a oportunidade de se 
desenvolver e inovar com base no saber-
fazer tecnológico resultante da contratação 
do Galileo.
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Or. en

Justificação

Atendendo à dimensão e à importância societal do projecto Galileo, os princípios aplicáveis 
aos contratos públicos no âmbito deste projecto, devem promover o acesso aberto e a leal 
concorrência ao longo de toda a cadeia de fornecimento industrial; assim sendo, devem 
aqueles proporcionar uma oportunidade de participação equilibrada dos actores do sector 
privado a todos os níveis nos Estados-Membros nas restantes fases do projecto. Em 
particular as PME deveriam dispor de adequadas oportunidades de desenvolvimento e 
inovação através da contratação no quadro do projecto Galileo.

Alteração apresentada por Den Dover

Alteração 61
Artigo 13, parágrafo 3-A (novo)

A Comissão acompanha e avalia os 
procedimentos de adjudicação, da Agência 
Espacial Europeia, bem como a 
concorrência e os mercados relevantes da 
UE e informa o Parlamento Europeu e o 
Conselho no mais breve trecho.

Or. en

Justificação

artigo, na sua formulação actual, não requer a apresentação regular de relatórios pela 
Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a evolução do projecto Galileo. O 
procedimento referido supra permitirá ao PE e ao Conselho um controlo do desenvolvimento 
dos procedimentos de adjudicação do projecto Galileo e o pleno exercício da sua 
co-responsabilidade política pelo programa.

Alteração apresentada por Vladimír Remek

Alteração 62
Artigo 14, n.º 2

2. Sempre que se faça referência ao presente 
número, são aplicáveis os artigos 4.º e 7.º da 
Decisão 1999/468/CE, no respeito do 
disposto no seu artigo 8.º.

2. Sempre que se faça referência ao presente 
número, são aplicáveis os artigos 5º e 7.º da 
Decisão 1999/468/CE, no respeito do 
disposto no seu artigo 8.º.

Or. cs
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Justificação

Nos termos da proposta de regulamento, o Comité dos Programas GNSS Europeus deve 
aprovar as modalidades de execução, nomeadamente mediante a adopção de programas de 
trabalho plurianuais e anuais. Deveria ser assegurada a maior participação possível dos 
Estados-Membros na adopção das decisões de aplicação importantes. De acordo com a 
abordagem da comitologia, o procedimento de regulamentação previsto no artigo 5.º da 
Decisão 1999/468 é o mais adequado. O comité criado pelo Regulamento n.º 680/2007/CE 
(que determina as regras gerais para a concessão de apoio financeiro comunitário no 
domínio das redes transeuropeias de transportes e de energia), ao qual cabe decidir 
designadamente sobre o programa de trabalho plurianual e anual de financiamento das 
RTE-T, desempenha também um papel de regulador.

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 63
Artigo 14, n.º 4

4. Nos trabalhos do Comité dos Programas 
GNSS Europeus participam representantes 
do Conselho de Administração da 
Autoridade Supervisora. Podem igualmente 
participar nos trabalhos do Comité dos 
Programas GNSS Europeus, nas condições 
estabelecidas no seu regulamento interno, 
representantes do Conselho Director dos 
programas de navegação por satélite da 
Agência Espacial Europeia.

4. Podem igualmente participar nos 
trabalhos do Comité dos Programas GNSS 
Europeus, nas condições estabelecidas no 
seu regulamento interno, representantes do 
Conselho Director dos programas de 
navegação por satélite da Agência Espacial 
Europeia. O Parlamento Europeu tem o 
estatuto de observador.

Or. de

Justificação

Face à importância e à dimensão financeira dos programas, revela-se necessário que os 
representantes do Parlamento Europeu acompanhem o trabalho do Comité dos Programas 
GNSS europeus, o que garante um melhor fluxo de informação e uma maior transparência 
para com o público. Atendendo às modalidades de execução do programa ora propostas, o 
papel da Autoridade Supervisora deveria ser reconsiderado.

Alteração apresentada por Den Dover

Alteração 64
Artigo 14, n.º 4-A (novo)

 4-A. A Comissão apresenta um relatório ao 
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Parlamento Europeu e ao Conselho, de três 
em três meses, sobre os progressos 
materiais realizados em relação aos 
programas elaborados para o projecto 
Galileo, bem como sobre as respectivas 
implicações financeiras e oportunidades do 
mercado.

Or. en

Justificação

O actual n.º 4-A não requer a apresentação regular de relatórios pela Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a evolução do projecto Galileo. O procedimento 
referido supra permitirá ao PE e ao Conselho um controlo do desenvolvimento dos 
procedimentos de adjudicação do projecto Galileo e o pleno exercício da sua 
co-responsabilidade política pelo programa.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 65
Anexo, Objectivos dos programas GNSS europeus, ponto 2

• Oferecer um «serviço de salvaguarda da 
vida humana» («Safety of Life Service» ou 
SoL), orientado para os utilizadores para os 
quais a segurança é essencial e que satisfaça 
em particular as exigências impostas nos 
sectores aeronáutico, marítimo e ferroviário. 
Este serviço responde igualmente à 
exigência de continuidade e compreende 
uma função de integridade que permite 
prevenir o utilizador em caso de mau 
funcionamento do sistema.

• Oferecer um «serviço de salvaguarda da 
vida humana» («Safety of Life Service» ou 
SoL), orientado para os utilizadores para os 
quais a segurança é essencial e que satisfaça 
em particular as exigências impostas nos 
sectores aeronáutico, marítimo, ferroviário e 
rodoviário. Este serviço responde 
igualmente à exigência de continuidade e 
compreende uma função de integridade que 
permite prevenir o utilizador em caso de 
mau funcionamento do sistema

Or. fr

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell e Inés Ayala Sender

Alteração 66
Anexo-A (novo)

Alterações do Parlamento

Anexo A
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Estrutura dos contratos

Grandes pacotes de trabalhos 
contratados pela AEE *

Designação das mercadorias

Pacote de trabalho do sistema

1.   Apoio da engenharia de 
sistemas

É celebrado um contrato com uma equipa industrial mista para apoiar todas as 
escolhas e decisões relativas à concepção do sistema. A equipa industrial apoia a 
AEE durante todo o processo de implementação, incluindo as especificações do 
sistema, análise do desempenho, os ensaios, verificação e validação de todos os 
elementos da infra-estrutura.

Pacotes de trabalho dos 
fornecimentos

2.   Conclusão da infra-
estrutura das missões no 
solo

A conclusão dos elementos das missões no solo (fornecimento dos sinais e mensagens 
de navegação) através de uma actualização da infra-estrutura de desenvolvimento e 
a implantação de instalações adicionais até atingir a plena capacidade operacional. 

3.   Conclusão da infra-
estrutura de controlo no 
solo

A conclusão dos elementos dos controlos no solo (controlo dos satélites individuais) 
através de uma actualização da infra-estrutura de desenvolvimento e a implantação 
de instalações adicionais até atingir a plena capacidade operacional. 

4.   26 satélites no total
a. Satélites A
b. Satélites B
c. Satélites C

Um lote inicial de 10 a 12 satélites. 
Um segundo lote de 6 a 8 satélites, com base nos desempenhos demonstrados pelo 

fornecimento do Lote A 
Um terceiro lote de 6 a 8 satélites, com base nos desempenhos demonstrados pelo 

fornecimento do Lote B

5.   Lançadores Um contrato para os serviços de lançamento apoiando-se em dois ou, se possível, 
mais famílias de lançadores tecnicamente independentes.

Pacote de trabalho das operações

6.  Operações As actividades operacionais são adjudicadas a um operador. O operador coordena o 
conjunto das operações do Galileo a fim de assegurar o êxito da missão de navegação. A 
concepção de operações para o sistema Galileo baseia-se em dois Centros de Controlo de 
Satélites Galileo (GCS/GMS) em Fucino e Oberpfaffenhofen; e num Centro de Segurança 
da Vida em Madrid, que funcionará 24 horas por dia e 7 dias por semana, que será 
responsável pelos serviços e aplicações multimodais de segurança da vida. O Centro de 
Segurança da Vida incluirá os módulos necessários para garantir os níveis apropriados de 
integridade, continuidade e disponibilidade do sistema com base num GSC com uma
configuração física idêntica e com atributos funcionais equivalentes ao do outro GCS.  
Através dos centros, o operador é encarregado de alcançar os objectivos da missão, de 
controlar o estado operacional e de assegurar a manutenção de toda a infra-estrutura no 
solo e da rede de comunicações a ela associada e ainda de gerir a sua manutenção.
A Comissão regista que o Centro de Segurança da Vida pode decidir transformar-se num 
Centro de Controlo de Satélites Galileo, plenamente qualificado, equivalente aos outros, 
cujos activos serão propriedade da Comunidade. O investimento necessário para esta 
evolução não comportará custos adicionais aos que foram acordados no orçamento 
comunitário para os programas GNSS para o período de 2007-2013. Embora não 
afectando as capacidades operacionais de Oberpfaffenhofen e Fucino, a Comissão 
assegurará nesse caso que esse centro será inteiramente qualificado operacionalmente 
como um Centro de Controlo de Satélites Galileo até finais de 2013, sob reserva de que 
possa satisfazer todos os requisitos necessários aplicáveis aos centros e que será incluído na 
rede Galileo dos três centros acima referidos.

* Se o desempenho na entrega dos pacotes de trabalho, ou dos respectivos lotes, não for satisfatório, poderão aplicar-se adaptações
apropriadas, quando possível, incluindo concursos competitivos para a adjudicação dos restantes trabalhos a executar.

Pacotes de trabalhos adicionais 
contratados pela AEE

Designação das mercadorias
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Receptores de ensaio Contratos de fontes múltiplas para o fabrico de receptores de ensaio.

Contratos de serviço Contratos com os diversos prestadores de serviços e centros para o 
funcionamento adequado da arquitectura global do sistema, tais como 
um prestador de serviços de horários, um prestador de serviços 
geodésicos e com interfaces de busca e salvamento.  

Elementos da infra-estrutura de 
fornecimentos

Elementos da infra-estrutura que são fornecidos independentemente dos 
contratos de serviço acima referidos, tais como o Centro Galileo de 
Acompanhamento da Segurança a ser operado pela GSA.

Pacote de trabalho adicional contratado 
pela Comissão

Designação das mercadorias

Aferição do desempenho Um contrato para a aferição independente dos indicadores-chave do 
desempenho

Or. en

Justificação

Não faz sentido incluir a política de compras que deve seguir-se, na qual é feita referência à 
divisão da fase de distribuição em pacotes de trabalho, sem mencionar expressamente quais 
são esses pacotes.


