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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, asociată cu crearea unui nou temei juridic 
pentru „spațiu”, precum și prezentarea priorităților politice ale noii Comisii, astfel cum au fost 
exprimate de către Președintele Barroso în fața Parlamentului European, fac din politica 
spațială unul dintre sectoarele-cheie pentru viitorul Uniunii Europene. 

Din punct de vedere politic, programul GMES constituie o triplă oportunitate pentru Uniunea 
Europeană.

În primul rând, acesta ar putea să constituie un exemplu în încercarea de a institui o adevărată 
strategie industrială europeană pe baza unor proiecte concrete. GMES ilustrează, într-adevăr, 
valoarea adăugată pe care o poate aduce UE în gestionarea proiectelor de anvergură, acest 
program fiind promovat cu ambiția mondială de a face din Uniunea Europeană unul dintre 
liderii în domeniul industriei spațiale. 

Apoi, deoarece este simbolul unei politici industriale voluntariste, GMES poate aduce 
beneficii tangibile cetățenilor europeni, fie că acestea se referă la crearea de locuri de muncă, 
la know-how, la securitate sau la protecția mediului. Acest program respectă, de altfel, pe 
deplin obiectivele strategiei „UE 2020”, precum și pe cele post-Copenhaga. 

În final, programul va crea sinergii pozitive în favoarea altor sectoare ale economiei, cum ar fi 
sectorul serviciilor, creând astfel oportunități considerabile pentru intrarea pe piață a unui 
număr important de IMM-uri. 

Problema finanțării programului, care este crucială pentru a asigura stabilitatea și durabilitatea 
acestuia, trebuie să fie abordată pe două planuri: 

1) Pe termen scurt, asigurarea lansării procesului de punere în aplicare a programului

Propunerea de regulament prevede crearea unui temei juridic, asigurând continuitatea 
acțiunilor pregătitoare stabilite la inițiativa Parlamentului European. Miza principală pe 
termen scurt este, prin urmare, din punctul de vedere al raportorului pentru aviz, asigurarea 
unui nivel minim de finanțare pentru a lansa faza operațională a programului. 

Trebuie reamintit că programul GMES, instituit de zece ani, s-a desfășurat până în prezent în 
cadrul celui de-al șaptelea Program-cadru pentru cercetare și dezvoltare (PCCD) și a primit o 
finanțare de 1,2 miliarde EUR pentru perioada 2007-2013. Agenția Spațială Europeană 
contribuie, în ceea ce o privește, la dezvoltarea programului cu fonduri de până la 1,6 miliarde 
EUR. Întrucât faza de dezvoltare a programului se va încheia în 2011 (pentru majoritatea 
componentelor programului), trebuie găsită o altă sursă de finanțare comunitară pentru a 
asigura faza operațională a acestuia. În acest sens, Comisia propune să se asigure un pachet 
financiar suplimentar, în afara PCCD, de 107 milioane EUR, pentru a finanța anumite misiuni 
operaționale ale programului (este vorba, în special, de finanțarea serviciilor GMES 
administrate de structuri private, o parte a operațiunilor Santinelelor A, precum și de 
achiziționarea datelor necesare pentru servicii).
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Cu toate acestea, cea de-a doua fază menționată nu a făcut obiectul unei programări financiare 
în cadrul financiar multianual 2007-2013, iar sursele finanțării acestei faze vor trebui să fie 
supuse unei examinări aprofundate. 

În propunerea sa, Comisia constată că regulamentul „va duce la reprogramarea rubricii 
respective din cadrul financiar”. În cazul în care o redistribuire a creditelor – în special a 
creditelor neutilizate – se dovedește necesară, trebuie să creăm condițiile unei finanțări 
suplimentare. În plus, conform previziunilor Comisiei, marja de la rubrica 1a va fi foarte 
limitată în timpul perioadei în cauză. Dacă anul 2011 nu pare să pună probleme deosebite, 
acest lucru nu este valabil și pentru 2012 și 2013. Într-adevăr, creditele de angajament ar 
trebui să se majoreze cu 41 milioane EUR și, respectiv, cu 56 milioane EUR, ceea ce 
reprezintă o creștere considerabilă pentru o rubrică deja supraîncărcată. 

În sfârșit, este de asemenea important să fie identificate în mod clar necesitățile neacoperite, 
legate în special de componenta spațială a programului, care nu fac obiectul propunerilor de 
finanțare din partea Comisiei și ale căror costuri s-ar putea majora dacă deciziile nu ar fi luate 
în timp util. Este vorba, în special, de restul operațiunilor din cadrul misiunii Santinela A 
(estimate la 30 milioane EUR de către ESA), de lansarea sateliților Santinela B (165 milioane 
EUR) și de aprovizionarea preliminară a Santinelei C (140 milioane EUR).

2) Pe termen mediu și lung, definirea unei strategii bugetare a programului post-2013

Un program GMES de sine stătător (și prin urmare o linie bugetară proprie) ar trebui instituit 
cu ocazia adoptării următorului cadru financiar multianual. S-a ajuns la concluzia generală că 
necesitățile de finanțare ale programului sunt superioare creditelor acordate în prezent. Pare a 
fi mai oportun să se reexamineze sumele necesare în cadrul a trei reuniuni principale în 2010, 
având drept subiect: strategia „UE 2020”; revizuirea intermediară a celui de-al șaptelea 
PCCD;  revizuirea intermediară a cadrului financiar multianual, punând accentul în special pe 
finanțarea noilor politici prevăzute de Tratatul de la Lisabona. Utilizarea instrumentului de 
flexibilitate, precum și recurgerea la flexibilitatea legislativă, astfel cum este prevăzut la 
articolul 37 din AII, reprezintă de asemenea instrumente importante. 

Raportorul pentru aviz ține să sublinieze caracterul interdependent al acțiunilor pe termen 
scurt și al celor pe termen mediu-lung. Într-adevăr, o strategie de finanțare solidă pentru 
perioada 2014-2020 depinde în mare parte de deciziile care urmează a fi luate pentru perioada 
2011-2013. În prezenta propunere sunt incluse toate elementele necesare pentru instituirea 
unui program comunitar: obiective, guvernanță, finanțare, participarea statelor terțe. 

Această strategie ar trebui să aibă în vedere următoarele aspecte: proprietatea asupra 
infrastructurilor și politica în materie de administrare a datelor, politica achizițiilor pentru 
infrastructura spațială a GMES, politica în materie de cooperare internațională cu țările terțe, 
angajamentul din partea statelor membre de a asigura continuitatea misiunilor. 

Având în vedere că pe parcursul fazelor de cercetare și de dezvoltare cooperarea dintre 
Comisia Europeană și ESA a funcționat, pare să fie necesară, odată cu debutul fazei 
operaționale, extinderea procesului de consultare. În acest sens, instituirea unui Consiliu al 
partenerilor, ale cărui atribuții ar fi complementare celor ale comitetului GMES prevăzut în 
propunerea de regulament, constituie o soluție adecvată, pe de o parte, pentru a asigura 
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coerența de ansamblu a guvernanței programului și, pe de altă parte, pentru a institui o 
strategie bugetară concertată pe mai multe niveluri. 

În concluzie, apare ca indispensabilă acordarea de resurse financiare suplimentare printr-o 
revizuire a cadrului financiar multianual, pentru a exploata toate posibilitățile programului 
GMES, ceea ce necesită un real angajament din partea Comisiei și a statelor membre. Comisia 
pentru bugete invită Comisia Europeană să prezinte propuneri la înălțimea obiectivelor sale, 
în cadrul unei revizuiri intermediare ambițioase a cadrului financiar, astfel cum este prevăzut 
în declarația nr. 1 anexată la AII din 17 mai 2006.  

AMENDAMENTELE

Comisia pentru bugete invită Comisia pentru industrie, cercetare și energie, competentă în 
fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a )consideră că pachetul financiar 
indicat în propunerea legislativă este 
compatibilă cu plafonul de la subrubrica 
1a din cadrul financiar 2007-2013, dar că 
marja rămasă la rubrica 1a pentru 
perioada 2011-2013 este foarte mică; 
subliniază că valoarea anuală va fi 
stabilită în cadrul procedurii bugetare 
anuale, în conformitate cu punctul 37 din 
Acordul interinstituțional din 17 mai 
2006; subliniază că este necesară 
identificarea unei finanțări adecvate 
pentru noile competențe ale UE ce decurg 
din Tratatul de la Lisabona, cum ar fi 
politica spațială; ar trebui asigurată 
finanțarea necesară pentru programele 
GMES și îndeosebi pentru componenta 
spațială; Comisia ar trebui să prezinte o 
strategie financiară intermediară pentru 
GMES în contextul revizuirii 
intermediare a actualului CFM, însoțită 
de propuneri concrete de ajustare și 
revizuire, înainte de sfârșitul primului 
semestru, utilizând toate mecanismele 
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oferite de AII din 17 mai 2006, îndeosebi 
punctele 21-23. Comisia ar trebui, de 
asemenea, să prezinte o strategie de 
finanțare pe termen lung pentru viitorul 
CFM până la 31 decembrie 2010.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru întreaga durată a exploatării 
inițiale a GMES ar trebui stabilit un pachet 
financiar de 107 milioane EUR, 
reprezentând cadrul de referință prioritar în 
sensul punctului 37 din Acordul 
interinstituțional din 17 mai 2006 dintre 
Parlamentul European, Consiliu și Comisie 
privind disciplina bugetară și buna gestiune 
financiară. Se preconizează o viitoare 
suplimentare a acestui pachet financiar cu 
o sumă de 43 de milioane EUR din tema 
„Spațiu" a celui de-al șaptelea program-
cadru, destinată acțiunilor de cercetare care 
însoțesc exploatarea inițială a GMES.

(16) Pentru întreaga durată a exploatării 
inițiale a GMES ar trebui stabilit un pachet 
financiar de 107 milioane EUR, 
reprezentând cadrul de referință prioritar în 
sensul punctului 37 din Acordul 
interinstituțional din 17 mai 2006 dintre 
Parlamentul European, Consiliu și Comisie 
privind disciplina bugetară și buna gestiune 
financiară. Se preconizează o viitoare 
suplimentare a acestui pachet financiar cu 
o sumă de 209 000 000 EUR din tema 
„Spațiu" a celui de-al șaptelea program-
cadru, destinată acțiunilor de cercetare care 
însoțesc exploatarea inițială a GMES. 
Aceste două surse de finanțare ar trebui 
să fie gestionate într-un mod coordonat 
pentru a asigura un adevărat progres în 
punerea în aplicare a serviciilor GMES. 
Fondurile celui de-al șaptelea program-
cadru ar trebui utilizate cu respectarea 
deplină a obiectivelor și criteriilor 
instituite prin programul cadru. 

Justificare

Ar trebui să se menționeze totalul pachetului financiar disponibil în cadrul celui de-al 
șaptelea PCCD pentru GMES, adică suma de 43 de milioane EUR din tema „spațiu”, care ar 
trebui redistribuită, precum și cele 166 de milioane EUR deja disponibili în cadrul liniei 
GMES a PCCD. În plus, pare a fi necesar să se sublinieze importanța unei gestiuni 
coordonate a acestor două pachete bugetare.

Amendamentul 3
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Propunere de regulament
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) În cadrul programării financiare pe 
care o efectuează, Comisia ar trebui să se 
asigure că este garantată continuitatea 
datelor atât în perioada exploatării inițiale 
a GMES (2011-2013), cât și după această 
perioadă și că serviciile pot fi utilizate 
fără întreruperi și fără restricții.

Justificare

Trebuie evitată neapărat o întrerupere în continuitatea datelor, pentru ca utilizatorii să poată 
folosi serviciile în mod fiabil.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19 bis) Este oportună prezentarea, de 
către Comisie, a unei strategii de 
finanțare pe termen mediu și lung a 
programului GMES, în special a 
componentei sale spațiale, reprezentând 
restul operațiunilor Santinelelor A, 
lansarea sateliților Santinela B și 
aprovizionarea preliminară a Santinelelor 
C. Strategia ar trebui să examineze și să 
evalueze toate posibilitățile de finanțare a 
GMES. Este necesară consultarea de 
către Comisie a Consiliului partenerilor 
înainte de prezentarea strategiei finale.

Justificare

Este necesar să se evalueze resursele disponibile pentru finanțarea GMES în conformitate cu 
cadrul financiar 2007-2013 și după expirarea acestuia și să se stabilească o strategie pe 
termen lung, după consultarea Consiliului partenerilor. Este important, de asemenea, să se 
specifice necesitățile neacoperite, în special în ceea ce privește componenta spațială, astfel 
cum sunt indicate în documentul COM(2009)0589 – „Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate (GMES): provocări și pașii următori pentru componenta spațială”, care nu fac 
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obiectul propunerilor de finanțare din partea Comisiei.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia este asistată de un Consiliu al 
partenerilor.

Consiliul partenerilor este instanța de 
concertare privilegiată între statele 
membre și Comisie. Acesta completează 
atribuțiile comitetului GMES menționat 
la articolul 11 și garantează coerența 
generală a programului GMES. 

Alți actori importanți pot fi invitați în 
calitate de observatori. 

Consiliului partenerilor îi sunt 
încredințate în special atribuțiile 
următoare: 

- să definească cadrul general al GMES și 
să asigure evaluarea sa; 

- să ia act de contribuțiile partenerilor în 
ceea ce privește punerea la dispoziție a 
datelor, produselor sau infrastructurilor 
lor; 

- să asiste Comisia în definirea unei 
strategii de finanțare pe termen mediu și 
lung a programului GMES, astfel cum 
este prevăzută la articolul 9a. 
Consiliul partenerilor își stabilește 
regulamentul intern.

Justificare

Rolul comitetului GMES, prevăzut la articolul 11 din propunerea de regulament, este limitat 
la punerea în aplicare a bugetului GIO. Este indicat să se constituie un for permanent de 
concertare, în special, dar nu exclusiv, între Comisia Europeană și statele membre, la un 
nivel înalt de reprezentare. Buna funcționare a GMES depinde de o arhitectură clară de 
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guvernanță, de o strategie bine definită pe termen mediu și lung și de o bună cooperare între 
toți actorii implicați.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Subvențiile comunitare pot fi acordate 
sub forme specifice, inclusiv acorduri-
cadru de parteneriat sau cofinanțare a 
subvențiilor de funcționare sau a celor de 
acțiune. Subvențiile de funcționare 
acordate organismelor care urmăresc 
obiective de interes european general nu 
intră sub incidența dispozițiilor de 
degresiune prevăzute în Regulamentul 
financiar. În cazul subvențiilor, rata 
maximă de cofinanțare este adoptată în 
conformitate cu procedura de la articolul 
11 alineatul (3).

2. Achizițiile publice ar trebui să 
reprezinte instrumentul de finanțare 
preferat pentru punerea în aplicare a 
programului GMES. În cazuri justificate, 
subvențiile comunitare pot fi acordate sub 
forme specifice, inclusiv acorduri-cadru de 
parteneriat sau cofinanțare a subvențiilor 
de funcționare sau a celor de acțiune. 
Subvențiile de funcționare acordate 
organismelor care urmăresc obiective de 
interes european general nu intră sub 
incidența dispozițiilor de degresiune 
prevăzute în Regulamentul financiar. În 
cazul subvențiilor, rata maximă de 
cofinanțare este adoptată în conformitate 
cu procedura de la articolul 11 alineatul 
(3).

Justificare

Contractele de achiziții publice ar trebui să reprezinte norma în ceea ce privește modalitățile 
de finanțare. În cazuri justificate, ar trebui să se permită finanțarea prin subvenții acordate 
prin proceduri publice.

Amendamentul 7

Propunere de regulament 
Articolul 9a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
În contextul revizuirii intermediare a 
actualului cadru financiar multianual 
(CFM) și a ajustării și revizuirii acestuia, 
Comisia prezintă o propunere privind 
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finanțarea viitoare a programului GMES, 
îndeosebi a componentei sale spațiale, 
înainte de sfârșitul primului semestru din 
2010. 
După consultarea Consiliului 
partenerilor, Comisia elaborează și o 
strategie de finanțare pe termen lung 
pentru programul GMES pentru 
următorul cadru financiar multianual, 
până la 31 decembrie 2010. 
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