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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A entrada em vigor do Tratado de Lisboa, com a criação de uma nova base jurídica "espaço", 
bem como a apresentação das prioridades políticas da nova Comissão tal como expressas pelo 
Presidente Barroso perante o Parlamento Europeu, tornam a política espacial um dos 
sectores-chave no futuro da União Europeia. 

Do ponto de vista político, o programa GMES constitui uma tripa oportunidade para a União 
Europeia.

Em primeiro lugar poderá servir de exemplo na vontade de criar uma verdadeira estratégia 
industrial europeia a partir de projectos concretos. O GMES demonstra na realidade o valor 
acrescentado que a UE pode trazer à gestão de projectos de envergadura com uma ambição 
mundial que pretendem fazer da União um dos líderes em matéria de indústria espacial. 

Seguidamente, por ser o símbolo de uma política industrial voluntarista, o GMES pode trazer 
benefícios tangíveis para os cidadãos europeus, quer em termos de emprego, de saber-fazer, 
de segurança ou de protecção do ambiente. Inscreve-se aliás plenamente na estratégia "UE 
2020" e no pós-Copenhaga. 

Finalmente, o programa terá sinergias positivas a favor de outros sectores da economia como 
por exemplo os serviços, criando assim oportunidades consideráveis para um número 
importante de PME entrarem no mercado. 

A questão do financiamento do programa, crucial para assegurar a sua estabilidade e 
perenidade, deve ser abordada em dois planos: 

1) A curto prazo, assegurar o lançamento da execução do programa

A proposta de regulamento prevê a criação de uma base jurídica que assegure a continuidade 
das acções preparatórias estabelecidas por iniciativa do Parlamento Europeu. A questão 
principal a curto prazo é, portanto, do ponto de vista do relator, assegurar um financiamento 
mínimo para lançar a fase operacional do programa. 

Relembremos que o programa GMES, em curso há dez anos, foi executado até hoje no quadro 
do 7º Programa-Quadro de Investigação e Desenvolvimento (PQID) e financiado em 1,2 mil 
milhões de euros para o período de 2007-2013. A Agência Espacial Europeia participa, por 
seu lado, no desenvolvimento do programa com 1,6 mil milhões de euros. Visto que a fase de 
desenvolvimento chega ao fim em 2011 (para a maior parte das componentes dos programas) 
há que encontrar outra fonte de financiamento comunitário para assegurar a sua fase 
operacional. A este propósito a Comissão propõe que seja encontrado um enquadramento 
adicional, fora do PQID, de 107 milhões de euros, a fim de financiar certas missões 
operacionais do programa (nomeadamente financiamento dos serviços de GMES geridos por 
estruturas privadas, uma parte das operações dos SINTENELAS A e a compra de dados 
necessários aos serviços.



PE431.174v02-00 4/11 AD\806649PT.doc

PT

Todavia, esta segunda fase não foi objectivo de programação financeira no quadro financeiro 
plurianual 2007-2013, e as fontes de tal financiamento deverão ser objecto de exame 
aprofundado. 

Na sua proposta, a Comissão constata que o regulamento requer a reprogramação da rubrica 
em causa do quadro financeiro. Se for necessária uma reafectação de dotações –
nomeadamente dotações não utilizadas – deveremos criar condições para um financiamento
suplementar. Além disso, segundo as estimativas da Comissão, a margem de rubrica 1a será 
muito limitada durante o período em causa. Se o ano 2011 não parece suscitar problemas 
especiais, o mesmo não sucede quanto a 2012 e 2013. Com efeito, as dotações de autorização 
deverão aumentar em, respectivamente, 41 milhões e 56 milhões de euros, o que representa 
um custo suplementar considerável para uma rubrica já sobrecarregada. 

Finalmente, importante é também identificar claramente as necessidades não cobertas, em 
especial no que respeita à componente espacial do programa, que não são objecto de 
propostas de financiamento por parte da Comissão e cujos custos poderão aumentar se não 
forem tomadas decisões em tempo útil. Trata-se em especial da parte restante das operações 
dos SENTINELA A (estimada em 30 milhões de euros pela AEE), o lançamento dos satélites 
SENTINELA B (165 milhões de euros) e o abastecimento preliminar dos SENTINELA C 
(140 milhões de euros).

2) A médio e longo prazo, definir uma estratégia orçamental do programa pós-2013

Deverá ser criado no próximo quadro financeiro plurianual um programa GMES plenamente 
desenvolvido. Todos pensam que as necessidades de financiamento do programa são 
superiores às dotações actualmente concedidas. Afigura-se mais oportuno reexaminar os 
montantes necessários no quadro de três grandes ocasiões em 2010: a estratégia "UE 2020", a 
revisão intermédia do 7º PQID e o reexame intermédio do quadro financeiro incluindo, 
nomeadamente, o financiamento das novas políticas previstas pelo Tratado de Lisboa. A 
utilização do instrumento de flexibilidade, bem como a utilização da flexibilidade legislativa, 
tal como prevista no artigo 37.º do AII, constituem também instrumentos importantes. 

O relator faz questão de sublinhar que o curto e o médio-longo prazo estão entretecidos. Na 
realidade, uma estratégia de financiamento sólida para o período 2014-2020 depende em 
grande parte do que for decidido para o período de 2011-2013. Encontramos nesta proposta 
todos os elementos necessários para a criação de um programa comunitário: objectivos, 
governança, financiamento, participação de Estados terceiros. 

Esta estratégia deverá incidir sobre as seguintes questões: propriedade das infra-estruturas e 
política em matéria de gestão de dados, política de aquisições para a infra-estrutura espacial 
do GMES, política em matéria de cooperação internacional com os países terceiros, e 
compromisso por parte dos Estados-Membros de prosseguir com as missões. 

Ainda que a cooperação entre a Comissão Europeia e a AEE tenha funcionado durante a fase 
de investigação e desenvolvimento, afigura-se necessário, no momento da fase operacional, 
alargar o processo de consulta. Neste sentido, a criação de um Conselho de Parceiros, cujas 
atribuições serão complementares do Comité GMES previsto na proposta de regulamento, 
constitui uma solução adaptada para, por um lado, assegurar a coerência do conjunto da 
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governança do programa e, por outro, instaurar uma estratégia orçamental concertada a vários 
níveis. 

Em conclusão, parece incontornável a concessão de meios suplementares através de uma 
revisão do quadro financeiro plurianual a fim de explorar o potencial do programa GMES, o 
que exige um verdadeiro compromisso por parte da Comissão e dos Estados-Membros. A 
Comissão dos Orçamentos convida a Comissão a apresentar propostas à altura do que está em 
jogo, no âmbito de um reexame intercalar ambicioso do quadro financeiro, tal como previsto 
pela Declaração n.º 1 em anexo ao AII de 17 de Maio de 2006.  

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 regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Considera que o enquadramento 
financeiro indicado na proposta 
legislativa é compatível com os limites da 
subrubrica 1a do quadro financeiro 
plurianual 2007-2013, mas que a margem 
remanescente na rubrica 1a para o 
período 2011-2013 é muito limitada; o 
montante anual será decidido no quadro 
do processo orçamental anual em 
conformidade com o disposto no ponto 37 
do Acordo Interinstitucional de 17 de 
Maio de 2006;  é necessário garantir um 
financiamento suficiente das novas 
competências da UE ao abrigo do Tratado 
de Lisboa, nomeadamente em matéria de 
política espacial, e do programa GMES, 
em particular da sua componente 
espacial; a Comissão deve apresentar uma 
estratégia financeira a médio prazo para o 
GMES no contexto da revisão intercalar 
do actual QFP, incluindo propostas 
concretas para adaptar e rever o QFP, 
antes do final do primeiro semestre, 
utilizando todos os mecanismos 
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disponíveis ao abrigo do acordo 
interinstitucional de 17 de Maio de 2006, 
em particular os seus pontos 21 a 23; a 
Comissão deve igualmente apresentar 
uma estratégia financeira a longo prazo 
para o futuro QFP, até 31 de Dezembro 
de 2010.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Há que estabelecer, para a totalidade 
da duração das operações iniciais do 
GMES, uma dotação financeira de 107 
milhões de euros, que constitui a referência 
privilegiada, na acepção do ponto 37 do 
Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 
2006 entre o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão sobre a disciplina 
orçamental e a boa gestão financeira. 
Prevê-se que esta dotação financeira venha 
a ser complementada por um montante de 
43 milhões de euros do tema «Espaço» do 
Sétimo Programa-Quadro para as acções de 
investigação que acompanhem as 
operações iniciais do GMES.

(16) Há que estabelecer, para a totalidade 
da duração das operações iniciais do 
GMES, uma dotação financeira de 107 
milhões de euros, que constitui a referência 
privilegiada, na acepção do ponto 37 do 
Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 
2006 entre o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão sobre a disciplina 
orçamental e a boa gestão financeira. 
Prevê-se que esta dotação financeira venha 
a ser complementada por um montante de 
209 milhões de euros do tema «Espaço» 
do Sétimo Programa-Quadro para as 
acções de investigação que acompanhem as 
operações iniciais do GMES. Estas duas 
fontes de financiamento deverão ser 
geridas de forma coordenada, a fim de 
assegurar um verdadeiro progresso na 
execução dos serviços GMES. Os fundos 
do sétimo programa-quadro devem ser 
aplicados em plena conformidade com os 
objectivos e critérios estabelecidos pelo
programa. 

Justificação

É importante mencionar todo o enquadramento financeiro disponível no âmbito do 7.º 
Programa-Quadro para o GMES, ou seja, os 43 milhões de euros pertencentes ao tema 
"Espaço" que devem ser reafectados, bem como os 166 milhões de euros já disponíveis na 
linha GMES do Programa-Quadro. Por outro lado, parece necessário salientar a 
importância de uma gestão coordenada entre estes dois enquadramentos orçamentais.
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Na sua programação financeira, a 
Comissão deve assegurar que seja 
garantida a continuidade dos dados tanto 
durante como após o fim do período das 
operações iniciais do GMES (20112013), 
e que os serviços possam ser utilizados 
ininterruptamente e sem restrições.

Justificação

Há que evitar a todo o custo qualquer descontinuidade dos dados, de modo a que os utentes 
possam utilizar os serviços com confiança.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) É conveniente que a Comissão 
apresente uma estratégia para o 
financiamento a médio e a longo prazo do 
programa GMES, especialmente da sua 
componente espacial, ou seja, a parte 
restante da operação dos Sentinela A, o 
lançamento dos satélites Sentinela B e o 
abastecimento preliminar dos Sentinela C. 
A estratégia deverá examinar e avaliar 
todas as possibilidades para o 
financiamento do GMES. É necessário 
que a Comissão consulte o Conselho de 
Parceiros antes de apresentar a estratégia 
final.

Justificação

É necessário avaliar os meios disponíveis para o financiamento do GMES no âmbito e após o 
termo do quadro financeiro 2007-2013, e estabelecer uma estratégia a longo prazo, após 
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consulta do Conselho de Parceiros. Importa também especificar as necessidades não 
cobertas, em especial no que respeita à componente espacial, tal como indicadas no 
COM(2009)0589, intitulado "Monitorização global do ambiente e segurança (GMES): 
desafios e próximas etapas para a componente espacial", que não foram objecto de propostas 
de financiamento por parte da Comissão.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão será assistida por um 
Conselho de Parceiros.

O Conselho de Parceiros é a instância de 
concertação privilegiada entre os 
Estados-Membros e a Comissão. 
Completa as atribuições do Comité 
GMES, a que se refere o artigo 11.º, e 
garante a coerência geral do programa 
GMES. 

Poderão ser convidados, na qualidade de 
observadores, outros actores competentes. 

O Conselho de Parceiros fica encarregado 
nomeadamente das seguintes missões: 

- definir o quadro geral do GMES e 
assegurar a sua evolução, 

- registar as contribuições dos parceiros 
para a colocação à disposição dos seus 
dados, produtos ou infra-estruturas, 

- assistir a Comissão na definição de uma 
estratégia sobre o financeiro a médio e a 
longo prazo do programa GMES, tal 
como prevista no artigo 9-A. 
O Conselho de Parceiros adoptará o seu 
regulamento interno.

Justificação
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O papel do Comité GMES, previsto no artigo 11.º da proposta de regulamento, restringe-se à 
execução do orçamento GIO. Convém criar um fórum permanente de concertação, 
designadamente mas não exclusivamente, entre a Comissão Europeia e os Estados-Membros, 
a um nível de representação elevado. O bom funcionamento do GMES depende de uma 
arquitectura de governança clara, de uma estratégia a médio e a longo prazo bem definida e 
de uma boa cooperação entre todos os actores em causa.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As subvenções comunitárias podem 
assumir formas específicas, incluindo 
acordos-quadro de parceria ou o co-
financiamento de subvenções de 
funcionamento ou de acção. As subvenções 
de funcionamento concedidas a organismos 
com objectivos de interesse geral europeu 
não podem ser objecto das disposições de 
degressividade do Regulamento 
Financeiro. No caso das subvenções, a taxa 
máxima de co-financiamento será fixada 
em conformidade com o procedimento 
previsto no n.º 3 do 11.º

2. Os contratos públicos deverão 
constituir o instrumento de financiamento 
privilegiado para a execução do 
Programa GMES. Sempre que se 
justifique, as subvenções comunitárias 
podem assumir formas específicas, 
incluindo acordos-quadro de parceria ou o 
co-financiamento de subvenções de 
funcionamento ou de acção. As subvenções 
de funcionamento concedidas a organismos 
com objectivos de interesse geral europeu 
não podem ser objecto das disposições de 
degressividade do Regulamento 
Financeiro. No caso das subvenções, a taxa 
máxima de co-financiamento será fixada 
em conformidade com o procedimento 
previsto no n.º 3 do 11.º

Justificação

Os contratos públicos deverão constituir o procedimento normal de financiamento. Em casos 
devidamente justificados, o financiamento deverá ocorrer por via de subvenções e com 
recurso a contratos públicos.

Alteração 7

Proposta de regulamento 
Artigo 9-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
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A Comissão deverá apresentar, no 
contexto da revisão intercalar do actual 
Quadro Financeiro Plurianual, bem como 
da sua adaptação e revisão, uma proposta 
para o futuro financiamento do programa 
GMES, em particular da sua componente 
espacial, até ao final do primeiro semestre 
de 2010. 
A Comissão deverá ainda estabelecer, 
após consultar o conselho de parceiros, 
uma estratégia financeira a longo prazo 
para o programa GMES no contexto do 
próximo Quadro Financeiro Plurianual, 
até 31 de Dezembro de 2010. 
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