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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O programa proposto tem o objetivo de contribuir para a construção de uma capacidade 
europeia de vigilância e localização no espaço («SST») que vise prevenir e acompanhar o 
risco crescente de colisão entre infraestruturas espaciais e veículos espaciais ou detritos 
espaciais. Os Estados-Membros contribuirão com os seus próprios recursos em matéria de 
sensores, enquanto a UE proporcionará um enquadramento e um contributo financeiro, 
desempenhando, desta forma, três funções essenciais: conexão em rede de sensores, 
processamento de dados e prestação de serviços aos utilizadores. Devido, sobretudo, à 
dimensão de segurança do sistema SST, o programa será liderado pela UE e não pela Agência 
Espacial Europeia.

A relatora propõe que se apoie esse projeto estratégico e crucial para a independência e 
segurança dos principais recursos europeus, nomeadamente ao abrigo dos dois projetos de 
grande dimensão da UE, o EGNOS/Galileo e o Copernicus.

Contudo, o principal problema identificado pela relatora prende-se com o financiamento do 
programa de apoio SST. Efetivamente, o projeto de regulamento prevê que o seu 
financiamento deve ser proveniente de outros programas pertinentes plenamente compatíveis 
com a sua base jurídica. Porém, ainda que os programas Galileo, Horizonte 2020, Copernicus 
e o Fundo para a Segurança Interna tenham sido selecionados para fins de contribuição, o 
projeto de ato, em si, ainda não inclui o Copernicus e não esclarece o alcance das respetivas 
contribuições. O projeto de ato tão-pouco contempla o montante referido na exposição de 
motivos, ou seja, 70 milhões de euros ao longo de sete anos. Por fim, não define exatamente a 
repartição do financiamento da UE por todas as principais tarefas programadas.

A relatora tenta colmatar estas lacunas inserindo um montante máximo e assegurando que 
tanto o EGNOS/Galileo como o Copernicus, que estarão entre os principais beneficiários da 
capacidade SST, sejam igualmente os seus principais contribuintes – ao passo que os restantes 
programas deverão ser apenas subsidiários. A utilização, em especial, da dotação do programa 
«Horizonte 2020» deve ser rigorosamente limitada à sua missão – a investigação espacial e de 
segurança. A relatora propõe igualmente a inclusão de uma repartição da dotação pelas três 
principais funções que o programa SST deverá desempenhar. Por fim, a Comissão deve ficar 
habilitada a adotar atos delegados com vista a clarificar os mecanismos e prioridades de 
financiamento, podendo ainda desviar-se significativamente da repartição prevista, se for caso 
disso.
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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Informações precisas quanto à 
natureza, características e localização de 
determinados objetos espaciais podem 
afetar a segurança da União Europeia ou 
dos seus Estados-Membros. Por 
conseguinte, as considerações de segurança 
necessárias devem ser tidas em conta na 
criação e no funcionamento da rede de 
sensores SST, na capacidade para 
processar e analisar dados SST e no 
fornecimento de serviços de SST. Por 
conseguinte, é necessário prever na 
presente decisão disposições gerais sobre a 
utilização e o intercâmbio seguro de dados 
e informações SST entre os 
Estados-Membros, o CSUE e os 
destinatários dos serviços SST. Além disso, 
a Comissão Europeia e o Serviço Europeu 
para a Ação Externa devem definir os 
mecanismos de coordenação necessários 
para dar resposta a questões relacionadas 
com a segurança do programa de apoio 
SST.

(12) Informações precisas quanto à 
natureza, características e localização de 
determinados objetos espaciais podem 
afetar a segurança da União Europeia ou 
dos seus Estados-Membros. Por 
conseguinte, as considerações de segurança 
necessárias devem ser tidas em conta na 
criação e no funcionamento da rede de 
sensores SST, na capacidade para 
processar e analisar dados SST e no 
fornecimento de serviços de SST. Por 
conseguinte, é necessário prever na 
presente decisão disposições gerais sobre a 
utilização e o intercâmbio seguro de dados 
e informações SST entre os 
Estados-Membros, o CSUE e os 
destinatários dos serviços SST. Neste 
contexto, há que utilizar as atuais 
infraestruturas e competências para evitar 
a duplicação e gerar poupanças e 
sinergias. Além disso, a Comissão 
Europeia e o Serviço Europeu para a Ação 
Externa devem definir os mecanismos de 
coordenação necessários para dar resposta 
a questões relacionadas com a segurança 
do programa de apoio SST.
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Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O programa de apoio SST deve ser 
financiado pela União, em conformidade 
com o Regulamento (UE, Euratom) n.º 
966/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2012, 
relativo às disposições financeiras 
aplicáveis ao orçamento geral da União18. 
O financiamento da União para o programa 
de apoio SST deve provir dos respetivos
programas previstos no quadro financeiro 
plurianual para 2014-2020.

(15) O programa de apoio SST deve ser 
financiado pela União, em conformidade 
com o Regulamento (UE, Euratom) n.º 
966/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2012, 
relativo às disposições financeiras 
aplicáveis ao orçamento geral da União18.
O montante de financiamento da União 
para o programa de apoio SST deve ser de 
70 milhões de euros, a preços correntes. 
Deve provir essencialmente dos programas
dedicados à política espacial no quadro 
financeiro plurianual para 2014-2020, ou 
seja, do EGNOS/Galileo e do Copernicus, 
de preferência, através de rubricas 
orçamentais específicas ao abrigo desses 
programas, assegurando simultaneamente 
que os seus próprios objetivos não sejam 
postos em causa. Em determinados casos, 
as contribuições do Fundo para a 
Segurança Interna e do programa 
Horizonte 2020 também devem ser 
permitidas, devendo, porém, ser 
rigorosamente limitadas a medidas 
previstas nos seus atos de base, 
relacionadas com a proteção de 
infraestruturas críticas e com a 
investigação espacial e de segurança, 
respetivamente. Qualquer aumento da 
contribuição da União deve ser 
proveniente dos programas Galileo e 
Copernicus. 

______________ ________________
18 JO L 298, de 26.10.2012, p. 1. 18 JO L 298, de 26.10.2012, p. 1.
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Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 15-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Por motivos de clareza e de 
prestação de contas, esse montante 
máximo deve ser repartido por várias 
categorias de acordo com os objetivos 
definidos no presente regulamento. A 
Comissão deve estar em condições de 
reafetar fundos de um objetivo para outro 
e, para tal, deve adotar um ato delegado 
sempre que o respetivo desvio for superior 
a cinco pontos percentuais. A Comissão 
deve igualmente adotar atos delegados 
que pormenorizem os mecanismos e 
prioridades de financiamento a refletir no 
programa de trabalho.

Alteração 4

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve: 1. A Comissão deve:

(a) Gerir os fundos provenientes do 
programa de apoio SST e assegurar a 
execução do programa de apoio SST;

(a) Gerir os fundos provenientes do 
programa de apoio SST e assegurar a 
execução do programa de apoio SST, 
conferindo, ao mesmo tempo, 
transparência e clareza quanto às 
diferentes fontes de financiamento;

(b) Adotar as medidas necessárias para 
identificar, controlar, atenuar e monitorizar 
os riscos associados ao programa;

(b) Adotar as medidas necessárias para 
identificar, controlar, atenuar e monitorizar 
os riscos associados ao programa;

(c) Estabelecer, em cooperação com o 
Serviço Europeu para a Ação Externa, os 
mecanismos de coordenação necessários 
para garantir a segurança do programa.

(c) Estabelecer, em cooperação com o 
Serviço Europeu para a Ação Externa, os 
mecanismos de coordenação necessários 
para garantir a segurança do programa.
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Alteração 5

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deve garantir a 
complementaridade entre o programa de 
apoio SST e as atividades de investigação 
relacionadas com a proteção das 
infraestruturas espaciais levadas a cabo 
no âmbito do programa «Horizonte 
2020», estabelecido pelo [referência ao 
regulamento Horizonte 2020, a aditar 
aquando da sua adoção]. Deve 
igualmente facilitar a sua 
complementaridade com as restantes 
atividades europeias e internacionais 
neste domínio.

Justificação

A presente alteração inclui no texto legislativo o que presentemente é referido somente nos 
considerandos.

Alteração 6

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Centro de Satélites da União Europeia 
(CSUE) deve participar na execução do 
objetivo fixado no artigo 3.º, alínea c), e 
será elegível para uma contribuição 
financeira do programa de apoio SST, sob 
reserva da celebração do acordo referido 
no artigo 10.º

1. Sob reserva de uma alteração no seu 
ato de base, o Centro de Satélites da União 
Europeia (CSUE) deve participar na 
execução do objetivo fixado no artigo 3.º, 
alínea c), e será elegível para uma 
contribuição financeira do programa de 
apoio SST, sob reserva da celebração do 
acordo referido no artigo 10.º.
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Alteração 7

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O financiamento da União para o 
programa de apoio SST deve provir dos 
outros programas previstos no quadro 
financeiro plurianual para 2014-2020, em
total conformidade com a sua base 
jurídica. Os programas relevantes 
suscetíveis de conceder financiamento 
incluem os programas estabelecidos pelos 
seguintes atos:

1. A contribuição da União para o 
programa de apoio SST deve ser de 
70 milhões de euros, a preços correntes,
para 2014-2020 e deve provir,
principalmente e em proporções 
equivalentes, dos programas estabelecidos 
pelos seguintes atos:

(a) Regulamento (UE) n.º […] do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
à execução e à exploração dos sistemas 
europeus de radionavegação por satélite, 
artigos 1.º e 3.º, alíneas c) e d), e artigo 4.º;

(a) Regulamento (UE) n.º […] do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
à execução e à exploração dos sistemas 
europeus de radionavegação por satélite, 
artigos 1.º e 3.º, alíneas c) e d), e artigo 4.º;

(a-A) Regulamento (UE) n.º […] do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece o programa Copernicus, artigo 
5.º, alínea c).

(b) Decisão n.º […] do Conselho que 
estabelece o Programa Específico de 
execução do Horizonte 2020, artigo 2.º, n.º 
2, alíneas b) e c), anexo, parte II, ponto 
1.6.2, alínea d), e anexo, parte III, ponto 
6.3.4;

Uma parte da contribuição pode ainda, 
até um determinado limite e nos termos 
dos respetivos atos de base, provir dos 
programas estabelecidos pelo 
Regulamento (UE) n.º […] do Parlamento 
Europeu e do Conselho que cria, no 
âmbito do Fundo para a Segurança 
Interna, um instrumento de apoio 
financeiro à cooperação policial, à 
prevenção e luta contra criminalidade e à 
gestão de crises, artigo 3.º, n.º 2, alínea b), 
e n.º 3, alínea e), e pela Decisão n.º […] 
do Conselho que estabelece o Programa 
Específico de execução do Horizonte 2020, 
artigo 2.º, n.º 2, alíneas b) e c), anexo, parte 
II, ponto 1.6.2, alínea d), e anexo, parte III, 
ponto 6.3.4.

(c) Regulamento (UE) n.º […] do 
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Parlamento Europeu e do Conselho que 
cria, no âmbito do Fundo para a 
Segurança Interna, um instrumento de 
apoio financeiro à cooperação policial, à 
prevenção e luta contra a criminalidade e 
à gestão de crises, artigo 3.º, n.º 2, alínea 
b), e artigo 3.º, n.º 3, alínea e).

Alteração 8

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As dotações devem cobrir os objetivos 
definidos no artigo 3.º da seguinte forma:
(a) Função de sensor [X%];
(b) Função de processamento [X%];
(c) Função de serviço [X%].

Alteração 9

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Caso seja necessário proceder a um 
desvio de mais de cinco pontos 
percentuais da dotação de um objetivo 
específico, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados nos termos do 
artigo 14.º-A, a fim de corrigir essa 
repartição.

Alteração 10

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 1-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-C. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, nos termos do artigo 
14.º-A, que pormenorizem os mecanismos 
e prioridades de financiamento a refletir 
nos programas de trabalho, em 
conformidade com o artigo 6.º. A 
Comissão adota um ato delegado no 
decurso do primeiro ano após a entrada 
em vigor do presente regulamento.

Alteração 11

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As dotações anuais devem ser 
autorizadas pela autoridade orçamental 
dentro dos limites previstos para esta 
atividade no âmbito dos programas a partir 
dos quais são efetuados os financiamentos.

2. As dotações anuais devem ser 
autorizadas pela autoridade orçamental 
dentro dos limites previstos para esta 
atividade no âmbito dos programas a partir 
dos quais são efetuados os financiamentos. 
Qualquer aumento na contribuição da 
União deve ser proveniente dos 
programas Galileo e Copernicus.

Alteração 12

Proposta de decisão
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão acompanha a execução do 
programa de apoio SST. 

1. A Comissão acompanha a execução do 
programa de apoio SST e informa 
anualmente o Parlamento Europeu e o 
Conselho.
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Alteração 13

Proposta de decisão
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.
2. O poder de adotar os atos delegados 
referidos no artigo 11.º é conferido à 
Comissão a partir da data da entrada em 
vigor do presente regulamento.
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 11.º pode ser revogada a qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho. A decisão de revogação 
põe termo à delegação dos poderes nela 
especificados. Entra em vigor no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior especificada na mesma. Não 
afeta a validade dos atos delegados já em 
vigor.
4. Sempre que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 11.º só entram em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da 
notificação do referido ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu 
e o Conselho tiverem informado a 
Comissão de que não têm objeções a 
apresentar. Esse prazo pode ser 
prorrogado por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.
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Justificação

Inclusão de disposições pertinentes sobre os atos delegados.
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